
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
петък, 01 септември 2017 г., БРОЙ 201(85).      Разпространява се  безплатно! 

ПРОГРАМА ЗА
ПРАЗНИКА НА 

БЕРКОВИЦА – 2017 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми жители на Община Берковица,
Скъпи гости,

Дами и господа,
В навечерието на 8 септември - 
Рождество на Пресвета Богородица,  
за нас е удоволствие да Ви поздравим с 

Празника на Берковица.
Град Берковица е символ на трудолюбие 
и съхранени традиции. Той е носител на 
посланието, че с вяра и постоянство се 
постигат успех и просперитет. Уверени  
сме, че миговете на споделена радост 
и вяра в успеха на добрите начинания 
ще ни съпътстват и занапред. Нека 
празничните дни бъдат повод за 

самочувствие, радост и настроение.
В празничния ореол на днешната 
дата са вплетени почитта към 
предците ни, мъдростта на миналото, 
отговорността към настоящето и 
надеждата за утрешния ден. Община 
Берковица - това са нейните жители. 
Това сме всички ние - тези, които сме 
тук, и онези, пръснати по света, които 
сигурни сме, не спират да милеят със 
синовна обич за родния си град. И нека 
тази обич бъде в основата на делата 
ни. Нека бъдем разумни в решенията си 
и отговорни пред задачите си, защото 
само така ще постигаме целите си и ще 
надграждаме постигнатите резултати.
Бъдете живи и здрави, нека в домовете 
Ви празниците бъдат  споделени  и 

Богородица да бди над Вас!
Честит празник!

С уважение,
Инж. Милчо Доцов 
Кмет на Община Берковица

Иван Иванов
Председател на ОбС-Берковица

2 септември /събота/
10.30 часа – Международен 
фолклорен фестивал „Балканът пее 

и танцува“ – Градската градина
3 септември /неделя/

10.30 часа – Международен 
фолклорен фестивал “Балканът пее 

и танцува” - Градската градина
4 септември  /понеделник/

17.30 часа - Изложба на берковски 
художници – Художествена галерия 

“Отец Паисий”
5 септември  /вторник/

17.30 часа – Откриване на 
фотоизложба „Моята Берковица“, 
награждаване на победителите от 
фотоконкурса и от конкурса “Клас 
на годината”– фоайе на НЧ „Иван 

Вазов - 1872“
6 септември /сряда/

10.00 часа  – Тържествено честване 
на Деня на Съединението на 
България. Награждаване на децата 
с изявени дарби за 2017 г. – пл. 

“Йордан Радичков”
20.00 часа – Пиано бар – Градската 

градина
7 септември  /четвъртък/

17.30 часа  – Футболна среща 
между Общинска администрация 
и Общински съвет за  „Купа 

Берковица“ – Градски стадион
8 септември /петък/ - Рождество 

на Пресвета Богородица
09.00 часа – Празнична Света 
литургия, празничен водосвет и 
освещаване на курбан за здраве 
и успех на жителите на Община 
Берковица - храм “Рождество на 

Пресвета Богородица”
10.00 часа – Откриване на изложба 
“Произведено в Берковица” - пл. 

“Йордан Радичков”
19.00 часа – Младежки духов 
оркестър – Берковица и мажоретен 

състав към НЧ „Иван Вазов - 1872“ 
– пл. “Йордан Радичков”

19.30 часа – Официално честване на 
Празника на град Берковица – пл. 

“Йордан Радичков”
– Празнично обръщение на Кмета 

на Община Берковица
– Поздравления от официалните 

гости

– Връчване на Годишните награди за 
изключителен принос към Община 

Берковица за 2017 г.
20.00 часа – Празничен концерт 
с участието на Клуб по спортни 
танци “Огоста Данс” и Глория -  пл. 

“Йордан Радичков”
9 септември /събота/ 

10.00 часа – Откриване на 
Международен турнир по ръгби – 

Градски стадион    
11.00 часа – Рожден ден на ДЦ 

„Камбанка“- детско парти
17.00 часа – Фестивал на духовите 
музики „БЕРКОВСКАТА ДУХОВА 
МУЗИКА ФЕСТ“ със специалното 
участие на Руслан Мъйнов, 
БЕРКОВСКАТА ДУХОВА МУЗИКА 
и специални гости оркестър „Дар 
Мар“ – Княжевац, Сърбия - пл. 

“Йордан Радичков”
/При неподходящи метеорологични условия 
планираните мероприятия в Градската градина 
и на пл. “Йордан Радичков” ще се проведат в НЧ 

“Иван Вазов – 1872” – гр. Берковица/
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА 

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА 

УСЛУГА В ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА”

Проектът „Създаване на център за предоставяне 
на интегрирана социална услуга в Община 
Берковица” е по процедура за директно 
предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ
„ Независим живот“ Бюджетна линия: BG-
05M9OP001-2.002, Договор № BG05MOP001-2.002-
0075-C001. Общата стойност на проекта е 
496 846,00 лв. и продължителност 22 месеца.
Бенефициент е Община Берковица.
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА Е ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ 
ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА В 
НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ И ЗА 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ СЪЧЕТАВАНЕ НА 
КОМПЛЕКСНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОСОКА ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА В ОБЩНОСТТА ИЛИ В 
ДОМАШНА СРЕДА.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Създаване на център за предоставяне на интегрирана 
социална услуга в Община Берковица за почасово 
предоставяне на услуги за социално включване в 
общността или в домашна среда, така че максимално да 
се отговори на индивидуалните нужди на потребителите;
Подобряване качеството на живот и на достъпа до 
услуги за социално включване на хора с увреждания и 
хора над 65 години в невъзможност за самообслужване;
Създаване на работни места за лицата, 
полагащи грижи  за близките си с увреждания;
Насърчаване на равните възможности и разширяване 
на многообразието и целенасочеността на 
социалните услуги, предоставяни в общността;
Прилагане на индивидуализиран подход на социална 
подкрепа с цел постигане на независимост и социална 
интеграция за възрастните и хората с увреждания.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
Организация и управление на проекта;
Разработване на Правила за дейността на Център за 
предоставяне
на услуги за социално включване в общността или в 
домашна среда;
Изготвяне на оценка на потребностите;
Предоставяне на интегрирана социална услуга;
Обучение на екипа за предоставяне на интегрирана 
услуга;
Мотивационна и психологическа подкрепа на персонала,
предоставящ социални услуги;
Осигуряване на визуализация и публичност.
ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА 
СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА:
В рамките на настоящия проект Община Берковица е 
доставчик на социална услуга за създаване на Център 
за предоставяне на интегрирана социална услуга за хора 
с увреждания. Създадени бяха условия за пълноценен 
и самостоятелен начин на живот на лица с увреждания 
в подходяща и близка до семейната среда, както и 
възможност за подкрепа и достъп до всички социални 
услуги, разкрити в общността. Услугата  бе насочена 
към плавен преход за постигане на независимост и 
социална интеграция за възрастни и хора с увреждания.
ЦЕЛ НА УСЛУГАТА:
Насърчаване на равни възможности за социално включване 
на всяко лице с увреждания в естествена за него среда, 

чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.
Осигуряване на високо качество на живот, 
което да гарантира пълноценно  физическо, 
емоционално и интелектуално  развитие на група от 
обществото, намираща се в затруднено положение.
ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Лица с различни видове трайни или частични 
увреждания, чиито ограничения от здравословен 
характер ги поставят в изолация и/или невъзможност 
сами да организират социалния си живот, както и самотно 
живеещи възрастни хора, които поради различни 
причини от здравословен характер не са в състояние 
сами да организират бита си, да поддържат хигиената в 
дома си и изпитват затруднения при самообслужване;
Деца с увреждания в общността;
Семейства на деца и младежи с увреждания;
Персонал, ангажиран в социалната услуга 
за лица с увреждания и възрастни хора
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
Подобрено качество на живот на лицата с 
увреждания и самотно живеещите възрастни хора 
от Община Берковица, чрез получаване на достъп до 
социални услуги в общността или в домашна среда;
Предоставени качествени социални услуги в 
общността или в домашна среда за предотвратяване 
на социално изключване и създадени възможности 
за водене на самостоятелен живот на възрастните 
хора и хората със специфични нужди;
Осигурена безопасна и сигурна среда за живот, 
чрез предоставяне на индивидуализирана грижа и 
подкрепа  за лица с увреждания и възрастни хора.
В рамките на проекта бе извършено следното:
Подадени и обработени 163 бр. заявления от кандидати 
за ползване на интегрирана социална услуга в дома;
Подадени и обработени 152 бр. заявления от кандидати 
за социални работници, предоставящи интегрирана 
социална услуга в дома;
Оценени 162 бр. кандидати, подходящи за ползване на 
социална услуга в домашна среда;
Предоставена социална услуга в домашна среда на 101 бр. 
потребители;
Сключени 106 бр. трудови договори със социални 
работници, предоставящи социална услуга в домашна 
среда;
Оказана мотивационна и психологическа подкрепа както 
на персонала, предоставящ социалните услуги, така и на 
потребителите, както следва:
Извършени 106 бр. домашни посещения;
Проведени 119 бр. супервизии на социалните работници;
Направени 76 бр. психологически оценки на 
потребителите на услугата;
Извършени 3 бр. изследвания на тревожността на 
потребителите;
Изготвен 1 бр. психологически профил;
Извършени 2 бр. медиации при проблем между социални 
работници и потребители на услугата.
Проведени обучения на екипа за предоставяне на 
интегрирана социална услуга:
Въвеждащо обучение на тема „ Правила за работа в 
центъра за интегрирана социална услуга в дома “ – 
обучени 10 бр. лица и раздадени 10 бр. удостоверения на 
социалните работници;
Първо поддържащо обучение на тема „ Подкрепа на стари 
хора с деменция “ – обучени 79 бр. лица и раздадени 79 
бр. сертификати;
Второ поддържащо обучение на тема „ Палиативни грижи, 
комуникация с близки и роднини на възрастни хора “ – 
обучени 72 бр. лица и раздадени 72 бр. сертификати.
Осигурена визуализация и публичност:
Проведени две пресконференции – за стартиране и за 
приключване на проекта;
Изработени и отпечатани 250 бр. информационни 
брошури;
Изработена информационна табела;
Изработени и разпространени 70 бр. плакати за 
популяризиране целите на проекта;
Изработени 45 бр. преспакета, съдържащи папка, тефтер 
и химикал;
Направени две публикации в местната преса;
Публикувана информация за напредъка на проекта, 
проведени и предстоящи събития на сайта на Общината 
и във вестник „Ком“ – периодично.
Настоящият документ е създаден с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност 
за съдържанието на настоящия документ се носи от 
Община Берковица и при никакви обстоятелства 
не може да се приеме, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 

ПО УЛИЦА „ЗАРЯНИЦА“ В 
БЕРКОВИЦА

Продължава подобряването на пътната 
инфраструктура и благосъстоянието на 
водопроводната мрежа в Община Берковица. 
Започна реконструкция на водопроводната 
мрежа по ул. „Заряница“ в Берковица. Общата 
стойност  на строително-ремонтните дейности е 
151 117,01 лв. с ДДС  от  капиталови разходи. Ще 
бъдат изградени магистрален водопровод, чийто 
етернитови тръби ще бъдат подменени с ПЕВП ф 
280, разпределителен с ПЕВП ф 90 и изграждане 
на  нова канализационна мрежа от ул. „Детелина“ 
до ул. „Калето“. Там ще  бъдат положени двуслойни 
канализационни тръби DN 350 мм. Изпълнител 
е фирма „Пътинженеринг- М“ АД, гр. Монтана. 
Реконструкцията на водопроводната мрежа ще 
намали загубата на вода от скрити аварии. В района 
на обекта подмяната на водопровода и изграждането 
на канализация е във връзка с последващото 
цялостно асфалтиране на ул. „Заряница“, която 
до сега беше в много лошо състояние. Община 
Берковица е кандидаствала с проект по Програма 
за селските райони за асфалтиране на общинска 
пътна мрежа, където са включени и тези улици. 
За времето на ремонтните дейности обходният 
път за връзка с ж.к Заряница е през Лонджата.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА 
УЛИЦИ В СЕЛО БОРОВЦИ

Община Берковица започна реконструкция и 
рехабилитация на водопроводна мрежа на улици 
от центъра на село Боровци до кръстовището 
с републикански път III-815. Стойността на 
строително-ремонтните дейности е 103488,00 
лв. с ДДС  от  капиталови разходи. Изпълнител 
е фирма „Инфракънстакшън“ ЕАД,  гр. София. 
На тези улици в село Боровци предстои подмяна 
на съществуващите етернитово водопроводи 
с нови, тъй като сегашните са в лошо 
експлоатационно състояние. Трасето, по което ще 
се извърши реконструкцията и рехабилитацията  
на водопроводна мрежа, е с дължина 1030 метра. 
Съществуващите водопроводи в улиците, преки 
на общинския път, ще бъдат включени към 
новопроектирания посредством фасонни части.  На 
всяко отклонение се предвижда спирателен кран, 
а по трасето - монтиране на надземни пожарни 
хидранти. Ремонтните дейности са продължение 
на последователната  и целенасочена политика 
за подобряване на пътната инфраструктура 
и благосъстоянието на водопроводната 
мрежа в изпълнение на Инвестиционната 
програма за 2017 г. на Община Берковица.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА 
УЛИЦИ В СЕЛО СЛАТИНА

Община Берковица започна реконструкция 
и рехабилитация на водопроводна мрежа на 
централната улица на село Слатина – „Георги 
Димитров“. Стойността на строително-ремонтните 
дейности е 54 294,60 лв. с ДДС  от  капиталови 
разходи. Изпълнител е фирма „Хидроинжект“ 
ЕООД, гр. София. Трасето, по което ще се 
извърши реконструкцията и рехабилитацията  
на водопроводна мрежа, е с дължина 350 метра. 
Предстои подмяна на съществуващите етернитови 
водопроводи с нови, тъй като сегашните са в 
лошо експлоатационно състояние. Подмяната 
на водопровода ще спомогне за избягване 
на честите аварии. Ремонтираният участък е 
предвиден за цялостно асфалтиране. Община 
Берковица е кандидаствала с проект по Програма 
за селските райони за асфалтиране на общинска 
пътна мрежа, където е включено и село Слатина.
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2017  ЗА ТУРИСТИТЕ-ВЕТЕРАНИ 

Е ГОДИНА, НАСИТЕНА С МНОГО 
ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ

Още неотшумели вълненията, емоциите, 
еуфорията от мащабното юбилейно 
тържество, което подготвиха и проведоха 
туристите от берковската общественост по 
случай 110 години организиран туризъм и 60 
години от създаването на клуба на туристите 
в Берковица, те започнаха с нови сили 
подготовката за другите юбилейни годишнини: 
25 години честване Празника на малината; 
50 години хижа Ком-нова; 80 години хижа 
Ком-стара. Честването на тези годишнини 
включваше голяма организация, изразена 
в изпращането на покани до клубовете на 
туристите от цялата страна, изготвяне на  план 
за посрещането и настаняването им в хижа 
Ком, изготвяне на сценарий за провеждане 
на тържествата през първата и втората вечер. 
Те се проведоха на 11,12 и 13 ден от м. август. 
Времето през двата дни беше прекрасно - 
тихо, спокойно и слънчево. Гостите имаха 
възможност да се разходят, да дишат чистия 
балкански въздух в околностите на хижа 
Ком, да опитат ароматните малини и да си 
наберат екологичночисти лековити билки 
по високите била на берковската планина.
11-ти август – туристите-домакини рано 
сутринта се отправиха към хижа Ком. Групите 
с отговорниците си се заеха с поставените 
им задачи за изпълнение. Едни украсяваха 
фоайето с табла, от които гостите ще се 
запознаят с туристическата и културно-масова 
дейност, изразена в снимки. Други групи се 
заеха с почистването и събирането на дърва за 
направата на туристически огън. Факлите за 
запалване на огъня също бяха готови. Часът е 
11:00. Всички групи изпълниха задачите си и 
бяха готови за посрещане на гостите в хижата. 
По-голяма част от гостите дойдоха с влака в 
10:30 часа. За посрещането отговаряха г-жа 
Ненковска и г-жа Цанова. Имаха задача гостите 
да посетят манастира и Къща-музей „Иван 
Вазов“, където им бяха изнесени подходящи 
беседи. Настаняването в хижата бе възложено 
на Генка Минчева и Иванка Коцева, които 
се справиха безпроблемно. Откриването на 
тържеството бе обявено за 20:00 часа. Гости 
бяха зам.-кметът г-н Радослав Найденов, 
Красимир Статков – председател на БТС в 
Берковица, г-н Тодор Кръстев, председател на 
общинския съюз на пенсионерите в общината. 
Председателят на клуба г-н Христов отправи 
кратко приветствие към гостите и ги поздрави 
с  „Добре дошли“. Приветствия поднесоха и 
гостите. Певческата група към клуба, заедно с 
децата от група „Щурче“, под ръководството на 
маестро Петров, поздрави гостите с няколко 
песни. След това духова музика „Здравец“ 

засвири, факлите се запалиха и се поднесоха 
към туристическия конус (огън), където 
гостите го запалиха. Под звуците на музиката и 
ослепителната светлина на огъня до късно през 
нощта се веселиха нашите гости и туристите.
12-ти август - Рано сутринта в 7:00 часа голяма 
група туристи се отправиха по дирите на Вазов 
към връх Ком. Планински водач бе нашата 
туристка Пепа Соколова с медицинско лице, 
също наша туристка Тони. Останалите гости 
заедно с домакините се отправиха към хижа 
Ком-стара, за да почетат 80-годишния юбилей 
на хижата. Бяхме посрещнати от хижаря 
й г-н Статков, който разказа историята на 
построяването й. Певческата група изпя 
няколко песни. Всички бяха почерпени с чай, 
кафе и сладки. След като домакините се заеха 
с подготовката за официалната вечер, която 
бе обявена от 18:30 часа. В този час гостите 
бяха посрещнати от туристки, облечени в 
красиви български носии (Кирилка и Мария) 
с питка и шарена сол и окичвани с ленти за 
юбилейната годишнина. Столовата в хижата 
бе прекрасно подредена и украсена. Сценарият 
за провеждане на тържеството бе направен от  
З. Цветкова. След настаняването на гостите 
тържеството беше открито с подходящи 
думи от З. Цветкова и Генка Минчева, след 
което се даде думата на председателя да 
запознае гостите накратко с историята на 
клуба, неговата дейност и постиженията му 
през 60-годишния период на развитие. Г-н 
Статков разказа за 50-годишния юбилей и 
историята на хижа Ком-нова. Сценарият 
продължи със забавно-развлекателна 
програма от певческата група. На фона на 
всичко красиво в хижата прозвуча мелодията 
на песента „Малини“ в присъствието на 
красивите берковски малинарки. Гостите бяха 
впечатлени и изненадани от възстановката, 
която бе възпроизведена, срещата на Иван 
Вазов с берковските малинарки и разговора, 
който се водеше между тях. Ролята на 
Вазов изпълняваше Костадин Михайлов, 
дегизирането му бе извършено от неговата 
съпруга Сашка. Следваше песен, посветена 
на малкото, но красиво градче Берковица, с 
която призовахме гостите да идват не само 
по време на празника на малината, а по всяко 
време на годината. Програмата завърши с 
патриотична песен за България и българите, 
където се отправи апел „Българино, където 
и да отидеш, каквото и да правиш, историята 
си помни и България во веки веков пази!“ С 
националното знаме в началото, хороводно 
туристите запяха и заиграха песента, 
посветена на Аспарухова България. Следваше 
тържествена вечеря, след което обявихме, 
че микрофона е на гостите за поздравления 
и приветствия. Въпреки мълниите и 
гръмотевичните бури в Берковския балкан, 
гостите и домакините се веселяха от сърце.
13-ти август- Туристите от близки и далечни 
краища на страната поеха към родните си 
места с благодарности и обещания, че отново 
ще посетят гостоприемната хижа и красотите 
на берковската планина. За берковските 
туристи настъпи кратка почивка. Заслужена 
е! Отпочинете си добре, за да можете през 
септември   и октомври с  пресни  сили да 
участвате    в  националните   туристически походи 
и превземането на седемте рилски езера. Успех!
/З. Цветкова/

ТОВА СМЕ НИЕ

В горещия юлски ден двете певчески групи – 
„Здравец“ и „Мераклиите“ от клуб „Берковски 
кестен“ се отправихме за град Кнежа, където 
участвахме във фолклорния фестивал „Песен 
се носи над равно поле“. В него се представиха 
повече от 27 състава от град Плевен и областта, 
град Враца и ние от град Берковица. За наша 
голяма радост в раздела „Стари градски 
песни“ дуетът ни Панталей Синигерски и 
Кръстин Златков спечелиха: първо място 
– медал и грамота; второ място в раздел 
„Фолклор“ спечели певческата група „Здравец“  
-статуетка и грамота. Мъжката певческа група 
„Мераклиите“ с ръководител инж. Панталей 
Синигерски получи грамота за достойното си 
представяне в раздел „Патриотични песни“. Не 
стихваха дълго аплодисментите на публиката 
в залата. Защитихме името на града си и клуба 
в навечерието на празника на Берковица. 
Традиция стана нашите шахматисти да 
представят клуба ни и в други селища. През 
месец юли в град Враца участвахме в шахматен 
турнир. Първо място спечели отборът в състав: 
Валери Стоянов, Димитър Кирков и Михаил 
Пейчев. Индивидуално победиха: първо място 
за Валери Стоянов и трето място Михаил 
Пейчев. Пак през месец юли участвахме и в 
шах-турнира в гр. Вършец. И там отборът ни 
заслужи първо място в състав: Валери Цветков, 
Михаил Пейчев и Димитър Кирков. Браво, 
момчета! А какво да кажем за състезанието на 
карти в град Враца? Женският отбор в състав 
Пепа Заркова и Наташа Русинова от сутринта 
до 9 часа вечерта надиграха всички участници- 
мъже в състезанието, които бяха изумени от 
силата и издръжливостта на нашата двойка 
жени. Това е видно и от снимката. А през месец 
август във Вършец участвахме с два отбора 
по карти. Женският отбор Наташа Русинова и 
Пепа Заркова отново заеха първо място. Браво, 
момичета! Мъжкият отбор Трифон Русинов 
и Валентин Кръстев заеха трето място. Да 
пожелаем на всички участници здраве, бодър дух 
и нови похвали, отличия и медали в навечерието 
на 8 септември – празника на Берковица.
/Ц. Ненковска/

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С НОВ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЕКРАН

Голям информационен екран е монтиран 
на входа на Общинска администрация – 
Берковица. Той ще информира гражданите 
и гостите на града под Ком за културни и 
развлекателни събития, обяви за продажби 
и наеми, съобщения, подадени, спечелени 
и реализирани проекти и други. Модерната 
комуникационна система е интересен акцент 
на градската среда и монтирането й цели 
повишаване на обществената осведоменост.
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„ИСКАМ СЛАТИНА ДА СЕ 
СВЪРЗВА С ПЛЕНЕРА ПО 

СКУЛПТУРА И ЖИВОПИС И ДА Я 
ЗНАЯТ. ДА ЗНАЯТ, ЧЕ В НАШИЯ 

БЕДЕН КРАЙ СЕ СЛУЧВАТ 
ХУБАВИ НЕЩА“ /Н. КИРИЛОВ/

С изложба на 11 август бе закрит пленерът по скулптура 
и живопис в берковското село Слатина. Това е шестото 
издание на културното събитие, което се организира от 
местния резбар Найден Кирилов и синовете му Атанас и 
Кирил. От тази година пленерът е включен и в културния 
календар на Община Берковица, която също отпусна 
500 лева за провеждането му. Тази година осем автори 
представят творбите си, въплътили идеи от дърво, 
камък , метал и бои. Това са живописците Пепи Янев и 
Георги Паунов – Паунец, скулпторите Милен Каменов 
и Красимир Кръстев. Пластики от дърво представят 
Мариана Манева, Александрина Иванова, Милен 
Иванчев Василев и Найден Кирилов. В последния момент, 
вдъхновени от творците, към изложбата се присъединиха 
още четири малки художнички – внучките на Найден 
Кирилов Дебора и Анжелина, единадесетгодишата 
Лилия Атанасова и Тамара Александрова – с руски 
произход, която живее в Слатина. Много гости споделиха 
радостта от поредното издание на пленера, за което 
Найден Кирилов казва: ”Искам Слатина да се свързва 
с него и да я знаят. Да знаят, че в нашия беден край се 
случват хубави неща!” Участниците бяха поздравени 
от зам.-областния управител Нина Петкова и от проф. 
Галилей Симеонов. За тях пя и фолклорната група към 
местното читалище. Много интересни творби подредиха 
авторите и тази година – без компромиси, честни и 
одухотворени, защото „не можеш да бъдеш художник 
между другото”, както казва един от участниците – Милен 
Каменов. Всички творци получиха грамоти и парична 
награда за участието си. Най-голямата награда обаче бе 
споделянето на творческа енергия и идеи, оживяването 
на едно забравено село от Северозапада, радостта от 
творческия процес. До другата година по същото време.

25 ГОДИНИ ПРАЗНИК НА 
МАЛИНАТА – 25 ГОДИНИ 

ПЕСНИ, ЛАГЕРНИ ОГНЬОВЕ И 
МНОГО ЕМОЦИИ

Всяка година през втората седмица на месец август 
в местността на хижа Ком в Берковския Балкан 
се провежда Празник на малината. Този празник 
е в чест на природата, планината и малините – 
символ на Берковица. Тази година бяха отбелязани 
четири юбилея – 60 години от създаването на 
Клуб „Туристи-ветерани“, 25 години празник на 
малината, 80 години от създаването на хижа Ком-
стара и 50 години от създаването на хижа Ком-нова.
Туристите -ветерани и техните гости от цялата страна- 
Бургас, Добрич, Айтос, Русе и Пловдив три дни пяха, 
танцуваха, организираха си походи и се заредиха с 
приятни емоции от празника. Събитието бе открито 
с богата музикална програма, лагерен огън и много 
хора в прохладната лятна вечер. Гост на Празника 
на малината бе зам.-кметът Радослав Найденов, 
който поздрави присъстващите с годишнините и 
пожела здраве, бодър дух и на 50 годишния юбилей 
на празника на малините всички отново да са 
тук. С празнични пожелания към присъстващите 
се обърна и председателят на Туристическо 
дружество – Берковица г-н Красимир Статков.
25 години празник на малината – началото му 
се поставя по инициатива на Крум Бухалски и 
председателите на клубове на градовете Плевен, 
Лом, Монтана и Берковица.  От тогава до днес, 
без прекъсване, празникът на малината е времето 
за песни, лагерни огньове, походи, срещи и много 
приятни емоции.  Интересен е фактът, че в света 
има само един паметник, посветен на берачките на 
малини и той е в Берковица. Издигнат е през 1967 
година от розов берковски мрамор. Творбата е дело на 
скулптура Стефан Стоименов и арх. Костадин Йоцов.
Берковица се слави като град на туризма и 
планинарството още от  древността, но като 
начало на организирана излетна проява може да се 
счита 1879 г., когато Иван Вазов заедно с няколко 
общественици от града, обичащи природата, 
организират първия излет в Берковския Балкан 
и изкачват величествения Ком. От този момент се 
заражда идеята в града да се създаде туристическо 
дружество, което да организира и провежда излети, 
походи до връх Ком, Петрохан, Тодорини кукли, 
Щърковица, Самарите, Хайдушки водопади и 
много други. За председател е избран неврокопския 
учител в Берковица Михаил Йончев и негови 
ентусиазирани планинари като Игнат Бутаков, 
Борис Кирчев и капитан Христо Кирков. По-късно 
техни последователи станали Кирил Воденичаров, 
Кузман Илиев, Хр. Тасков, Ангел Тимчев, Борис 
Павлов, Красимир Статков, Ценка Даскалова, 
Крум Бухалски и много други запалени планинари. 
Благодарение на тях през 1957 година се създава и 
Клуб на туристите-ветерани. Началото се поставя 
на 10 ноември 1957 г. За негов председател е избран 
Игнат Станишев и членове: Никола Божилов, 
Ценка Каменова и Димитър Илиев. За кратко време 
секцията набира повече от 50 члена. Следващите 
години настъпват промени и в ръководството и 
в броя на туристите. Особен растеж и развитие 

клуба има под вещото ръководство на Кузман 
Илиев и Крум Бухалски, които и до днес са пример 
за подражание в работата си и любовта към 
природата от туристите, които към днешна дата 
наброяват 130 члена. През 2012 г. клубът се поема 
от Генка Минчева, която продължава дейността на 
своите предшественици. Разнообразна е дейността 
на туристите от клуба. Водещо направление е 
туристическата дейност. През изтеклия период 
са проведени 80 туристически похода, които 
са дву, три и четиридневни. Те са в Троянския, 
Габровския, Берковския и Рило-Родопския Балкан. 
Броят на излетите е безчет. Посещават се масово от 
туристите, защото все повече се убеждават, че това 
е един от начините за укрепване на тяхното здраве. 
Наред с туристическата дейност се провежда 
разностранна културно-масова работа в следните 
направления: „Минало и традиции“, „Здраве и 
дълголетие“, Ти не си сам“, „Чиста природа - здрав 
дух“, „Планинарите не могат без песни“.  Смисълът 
на тази дейност е хармония  между природата и 
човека с неговите мисли, чувства и преживявания.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ИНЖ. 

МИЛЧО ДОЦОВ ПОЗДРАВИ 
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ 

„КЛИСУРА“ И ДРУЖЕСТВОТО 
НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В 
СЕЛО БЪРЗИЯ ПО СЛУЧАЙ 

10-ГОДИШНИЯ ИМ ЮБИЛЕЙ
Пенсионерски клуб „Клисура“ и Дружеството на 
хора с увреждания в село Бързия отбелязаха  своя 
10-годишен юбилей. По този повод кметът на Община 
Берковица инж. Милчо Доцов поздрави пенсионерите 
от двата клуба с думите: „Десет години Вашият клуб 
„Клисура“ и Дружеството на хора с увреждания са 
средища на организиран и пълноценен живот. Те са 
място за срещи, раздумки и празници, които напълно 
сте заслужили. Обръщаме се към Вас – наши майки и 
бащи, за да засвидетелстваме своето уважение към 
дълбокочовешката Ви мъдрост и своята синовна 
благодарност за наследството, оставено от Вас. 
Бъдете здрави и дееспособни в житейското поприще! 
Нека доверието и уважението, което изпитваме 
към Вас, бъдат стимул в бъдещата Ви дейност, а 
радостта и щастието да са Ваш постоянен спътник! 
Бъдете дълго време с нас! Пожелаваме на всички 
здраве и щастливо дълголетие! Честит празник!“

МИНЕРАЛНАТА ВОДА ВСЕ ПО-
БЛИЗО ДО БЕРКОВИЦА

На 28 август 2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на 
ОбА-Берковица се проведе обществено обсъждане за 
поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване 
собствен принос по проект към НДЕФ: “Изграждане на 
водопровод за минерална вода от сондаж при минерална 
баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица“.  
Финансирането на проекта ще се извърши на 50% 
от Инвестиционна програма минерални води и 50% 
от Община Берковица, чрез поемане на дългосрочен 
общински  дълг в размер до 520 054,91 лева при условията 
на Закона за общинския дълг. Съществуващият 
водопровод е етернитов и е строен през 1969 г. с тръби 
Ф150, оразмерен за водно количеството 10,20 л./сек. 
Същият е амортизиран, полуразрушен и прекъснат на 
много места по трасето и по него не достига минерална 
вода до потребителите в гр. Берковица.  Това налага  
изграждането на новия водопровод, който ще бъде с 
HDPE тръби Ф140 и оразмерен за водно количеството 
10,20 л./сек. Новият  водопровод за минерална вода ще е 
с дължина 7786,28 м. Успешното реализиране на проекта 
е шанс за съживяване и разнообразяване на местната 
икономика и туризъм, тъй като  предполага създаване 
на нови работни места и привличане на инвестиции.  
По този начин кметът  на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов изпълнява ангажиментите си, заложени в 
мандатната програма за развитие на туризма във всички 
направления – културен, спортен, екологичен, зимен, 
фестивален, спа-туризъм и др. Инж. Доцов  довърши 
работата по издаване на разрешително за строеж за 
проект „Минерален водопровод“, изплащайки 245 000 лв. 
със собствени приходи за сервитута, така както обеща на 
своите съграждани. Освен това той проведе  преговори с 
потенциални инвеститори за партньорство и изграждане 
на минералния водопровод. В крайна сметка усилията на 
Община Берковица да доведе минералната вода в града 
се оказаха възможни чрез кандидатстване по  Пилотна 
схема на инвестиционната програма минерални води 
на Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/през 2016 
г.  В началото на 2017 година стана ясно, че проектът 
на Община Берковица е одобрен. Съгласно условията 
на НДЕФ общината трябва да осигури 520 054, 91 лв., 
което е 50 % от общата стойност на проекта. Това налага 
и поемането на дългосрочен общински дълг, чието 
обсъждане се състоя на 28.08.17 г. След изграждане 
на водопровода за минерална вода от с. Бързия до гр. 
Берковица, общината ще предоставя услугата водопренос 
на минерална вода до всички потребители, ползващи 
минерална вода, съгласно издадените от БД “Дунавски 
район“ гр. Плевен разрешителни за водовземане, на 
потенциалните нови потребители, както и на всички 
физически и юридически лица, ползващи изграденото 
съоръжение. Община Берковица е определила като 
своя цел да бъде успешен и първокласен доставчик на 
висококачествени водопреносни услуги до крайните 
потребители и ползватели на минерална вода от находище 
„Бързия“ – Сондаж № 1, с. Бързия, община Берковица. 
Изграждането на минералния водопровод ще допринесе 
за подобряване и повишаване на ефективното използване 
на ресурсите от минерални води от находището.


