ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
петък, 01 декември 2017 г., БРОЙ 204(85).
Разпространява се безплатно!

ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДНИТЕ И
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ НА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

6 декември
17.15 часа – Запалване
светлините на Коледната
елха с участието на Детска
вокална група „Щурче“ – пл.
„Йордан Радичков”

Детски център „Камбанка”
18 декември
17.30 часа – Церемония
по награждаване на
победителите от конкурса
на МКБППМН „Добрите дела 2017“ – Механа „Адашите“
19 декември
18.00 часа - Коледен концерт
на Обединена школа по
изкуствата “Проф. Петко
Наумов” и състави към
Народно читалище „Иван
Вазов - 1872” – Голям салон на
читалището

20 декември
12 декември
13.30 часа - Изложба на
18.00 часа - “Коледно
суровачки и коледни
настроение” – концерт на
играчки – Етнографски музей
Младежки духов оркестър
– Берковица
“Берковица” - НЧ „Иван Вазов
- 1872”
21 декември
18.00 часа - Коледен
13 декември
благотворителен концерт
17.30 часа – “Магията на
на “Младежки общински
Коледа” – музикалносъвет - Берковица” – НЧ
танцова продукция на
„Иван Вазов - 1872”
модерен балет “Адреналин”
към Народно читалище
22 декември
„Иван Вазов - 1872” с
10.30 часа – Традиционен
ръководител Пламена
коледен базар с томбола –
Илиева – Детски център
Общински пазар
„Камбанка”
25 декември
14 декември
10.30 часа – “Ой Коледо,
17.30 часа – “Зимна приказка”
мой Коледо“ - празник на
– музикална продукция
пл. “Йордан Радичков” с
на ученици от Обединена
участието на:
школа по изкуствата “Проф.
Петко Наумов” към Народно
- Коледари от Танцова школа
читалище „Иван Вазов „Берковска китка“ към ІІІ ОУ
1872” от класа на Ирина
“Иван Вазов”
Николаевна – Детски център
- Фолклорната
„Камбанка”
изпълнителка Румяна
Попова
15 декември
- Дядо Коледа с подаръци за
17.30 часа – “Коледен
децата
калейдоскоп” – музикална
продукция на ученици
31 декември
от Обединена школа по
00.30 часа – Новогодишно
изкуствата “Проф. Петко
веселие с участието на
Наумов” към Народно
Духов оркестър “Здравец”,
читалище „Иван Вазов - 1872”
вино и заря – пл. „Йордан
от класовете на Лариса
Радичков”
Симова и Камен Пунчев –

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
С ПОДКРЕПА ОТ
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА
МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД

С Постановление 260 от 24.11.2017 г. правителството
отпусна безвъзмездно 520 000 лева за съфинансиране
на Проект „Изграждане на водопровод за минерална
вода от сондаж при минерална баня с. Бързия до
минерална баня гр. Берковица“. Общият размер
на допълнителните разходи/трансфер за 2017 г. е
70 035 304 лева, от които 43 млн. лева за общините
в България. Един от приоритетите на Община
Берковица е развитието на СПА туризъм, чрез
използване на наличните минерални води, които
са изследвани и с добри качества. За изпълнението
на тази задача Община Берковица разработи,
кандидатства и спечели проект за изграждане на
минерален водопровод от село Бързия до Берковица
с дължина 7 км. Одобреният проект е по пилотна
схема на инвестиционна програма минерални води
към НДЕФ и за неговото изпълнение общината
трябваше да осигури 520 000 лева съфинансиране.
С писма до министър – председателя и лична
среща с премиера г-н Борисов, кметът инж. Милчо
Доцов получи подкрепата на правителството.
Благодарение на своята упоритост и силното
желание да се реализира проекта, ръководството
на Община Берковица и правителството показаха и
доказаха, че заедно имат готовност да окажат реална
помощ за Българския Северозапад и за подобряване
стандарта на живот на населението. В израз на
благодарност инж. Доцов изпрати благодарствено
писмо на премиера г-н Бойко Борисов.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

Община Берковица подписа в ДФ „Земеделие“ договор
за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаб
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР
2014-2020 г. Стойността на проекта на Община
Берковица е 5,8 млн. лева. Предвидени за ремонт
са път Гаганица-Котеновци-Черешовица, ул. „Бук“
в Берковица, ул. „Котеновско шосе“-разклон за
язовира, път Берковица-Благово-Боровци, улици
в с. Слатина и с. Бързия. Общо по проекта ще се
рехабилитират и цялостно преасфалтират 12,4 км. от
общинската пътна мрежа, 71 893 кв. м площ и 10 010
кв. м тротоари в населените места. „Удовлетворен съм,
че успяхме да довършим ремонта на водопроводната
мрежа по тези улици, които са включени в проекта“
– заяви кметът инж. Милчо Доцов. Той допълни, че
приблизително за тази година общо средствата по
линия на европейски програми и проекти, по линия
на държавния бюджет и др. са 10 млн. лева. „Дано
така да продължим“ – каза в заключение инж. Доцов.

НА 1 ДЕКЕМВРИ ПРИКЛЮЧВА
ЕСЕННОТО ПОЧИСТВАНЕ ПО
ГРАФИК

От Комунални дейности съобщават, че на 1
декември 2017 г. приключва есенното почистване по
график в Берковица. Забранява се изхвърлянето до
контейнери и кофи за смет на зелени и биоразградими
отпадъци. Нарушителите ще бъдат санкционирани.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАЗНАЧИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС –
МЛАДЕЖИ ОТ „СТАРТ В
БЕРКОВИЦА
На
24
ноември
2017 г. в заседателната зала на
КАРИЕРАТА“ НА ПОСТОЯННА
ОбА – Берковица се проведе редовно заседание
РАБОТА
на Общински съвет. Присъстваха 20 общински

Общинска администрация – Берковица се обнови
за постоянно с млади кадри. Александра Методиева
и Иван Георгиев, които през месец февруари
2017 г. бяха назначени на работа в Общинска
администрация-Берковица
по
националната
програма „Старт в кариерата“, от днес вече са
на постоянни трудови договори. Младата дама
Александра Методиева, която е завършила
„Бизнес администрация“, е назначена в отдел
„Обществени поръчки“, а Иван Георгиев, който е
инженер по „Устройство и управление на земи и
имоти“, ще работи в Дирекция „Инфраструктура,
строителство, ТСУ и изпълнение на проекти“. ОбАБерковица има и трето младо попълнение в своите
редици – това е Вилиана Стефанова, завършила
„Мениджмънт“. Тя е част от екипа на Дирекция
„Програми и проекти“. Община Берковица
продължава да реализира политика за осигуряване
на възможности за придобиване на трудов стаж на
безработни младежи, завършили средно или висше
образование, с цел улесняване на прехода между
образование и заетост. Така ръководството успява
да постигне гъвкава комбинация от знания, умения
и опит, съответстващи на изискванията на пазарната
икономика и да спре „изтичането на мозъци“ от
общината. Пожелаваме успех на младите ни колеги
с надеждата да оправдаят гласуваното доверие като
работят с ентусиазъм, креативност и трудолюбие.

ЗАСЛУЖЕНИ НАГРАДИ

14.10.2017 г. – слънчев и усмихнат октомврийски
ден. Враца – 18-ти празник на старата градска песен
„Мара Врачанка“. Певческите групи „Здравец“ и
новоизградената мъжка формация „Мераклиите“
с ръководител инж. Панталей Синигерски от клуб
„Берковски кестен“ взеха участие в празника.
Конкуренцията бе голяма – представителни групи
от всички кътчета на България: Варна, Арбанаси
/Велико Търново/, София, Елена, Свищов, Русе,
Плевен, Белоградчик, Монтана, Враца, Вършец,
Чипровци и още, още… над 50 групи, дуети и
индивидуални изпълнители. Ние участвахме в две
категории – дуети и групово изпълнение. За наша
най-голяма радост и гордост, дуетът Кръстин
Златков и Панталей Синигерски заслужиха
първа награда, диплом, красива статуетка и
саксия с хризантеми. А мъжката певческа група
„Мераклиите“ зае достойно второ място с диплом
в категория групово изпълнение. Председателят
на журито Бони Милчева след връчване на
наградата официално покани групата за участие в
предаването на телевизия „Скат“ – „Ако зажалиш“.
Не стихваха и аплодисментите на публиката
в пълната зала при участието на берковските
изпълнения. Диплом за участие и достойно
представяне получи и певческата група „Здравец“
и дуетът на Лили Русимова и Невка Цветкова.
Браво! Браво! Браво! Желаем ви нови изяви и
участия! Гордеем се с вас. Достойно представихте
не само клуба ни, но и градчето ни – Берковица.
Ц. Ненковска

съветници, които разгледаха и приеха 30 докладни
записки. На сесията бяха внесени и 4 извънредни
докладни, които местният парламент прие да бъдат
гледани. Дневният ред на заседанието включваше:
Отчет за дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие – Център за работа с деца, гр.
Берковица, за 2016 – 2017 година. Проблеми и мерки
за подобряване на работата.
Анализ за състоянието на пазара на труда в Община
Берковица за 2017 година.
Докладни записки.
Питания, предложения и становища по обществено
значими въпроси.
В точка Анализ на състоянието на пазара на труда,
по данни на Бюро по труда – Берковица, стана
ясно, че безработицата за деветмесечието на тази
година е 12 %. 700 са регистрираните безработни, от
които 100 души млади хора. От тях 32 ще започнат
работа по програма за временна заетост от началото
на следващия месец. 33-ма човека работят по
насърчителните мерки, а 87 по програма за заетост.
Разгледани и приети бяха и следните докладни:
–Докладна, относно Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество;
–Докладна, относно реализиране на проект
„Безопасно движение по улици на децата от Община
Берковица“ на ул. Г. С. Раковски, гр. Берковица
по инициатива на Ротари клуб – Берковица;
–Докладна, относно корекция на бюджета
на Община Берковица за 2017 година;
–Докладна, относно промяна на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Берковица (2016-2020 г.) и разкриване на
„Център за обществена подкрепа“ като държавноделегирана дейност с капацитет 40 потребители;
–Докладна, относно Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Берковица;
– Докладна, относно Годишна програма за развитие
на читалищната дейност в Община Берковица за 2018
година; В точка питания, предложения и становища
по обществено значими въпроси кметът инж.
Милчо Доцов отговори на някои важни въпроси на
съветниците Петър Якимов, Иван Георгиев, Емилия
Григорова, Юлиян Иванов и Борис Цветков. Инж. П.
Якимов постави въпроса за липса на осветление и
кофи за смет в промишлената зона. Кметът обясни,
че там на практика няма изградена мрежа и има
липсващи стълбове. Инж. Доцов изрази желание
при първа възможност да се предприемат действия,
но на този етап общината няма финансов ресурс.
Въпросът може да бъде решен след проучване и
включване осветлението в капиталовите разходи
за следващата година. Не е тайна, че голяма част от
търговците са длъжници на общината. 16 000 лева
е размерът на задълженията само в единия район
на промишлената зона на града, но въпреки това
общината ще положи усилия да реши проблема, а при
доставка на нови съдове за смет, ще бъдат поставени
на местата, където е необходимо. На въпроса на
съветника Иван Георгиев за ул. „Заряница“ кметът
поясни, че от деветте строителни обекта за подмяна
на водопроводната мрежа, 8 са готови и единствено
неизпълнен остава половината от ул. „Заряница“.
За съжаление избраната фирма не е предприела
действия и се е наложило да се прекрати договора
с нея. Предприети са необходимите действия
и обекта ще бъде довършен, защото улицата е
включена в проекта, с който е кандидатствала
общината на стойност 2 млн. лева за асфалтиране
на улиците в града с изградена водопроводна
мрежа. Инж. Доцов потвърди, че ако няма целеви
капиталови тя ще бъде асфалтирана със собствени
средства догодина. На своите въпроси г-жа Е.
Григорова ще получи писмени отговори от кмета.

2
НОВИ КАМЕРИ ЗА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СЕЛО
БОРОВЦИ

Община Берковица монтира 4 броя камери за
видеонаблюдение в село Боровци. Те са закупени
от капиталовата програма с целеви средства на
общината. Така продължава надграждането на
системата за видеонаблюдение в града и селата, които
до сега се охраняваха от 14 камери. Новозакупените
4 камери за село Боровци вече са монтирани на
кръстовището на горния изход за село Гаганица
и на кръстовището при дървопреработвателния
цех. Подобрено и засилено е видеонаблюдението
и в селата Замфирово и Бързия. Със системата
за видеонаблюдение ще може да се контролира
и реагира при различни инциденти, също така
това е и добра превантивна мярка. Камерите за
видеонаблюдение ще допринесат за осигуряване
на спокойствието и сигурността на жителите, тъй
като битовата престъпност не е за пренебрегване.

В БОРОВЦИ ОТБЕЛЯЗАХА
СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С
ДИАБЕТА

Днес в село Боровци клуб „Диабетика“ организира
среща на клубове от региона по повод Световния ден
за борба с диабета – 14 ноември. Събитието бе уважено
от народния представител Димитър Аврамов, зам.председателят на ОбС-Берковица Милован Жан,
зам.-кметовете на Община Берковица Биляна
Тодорова и Радослав Найденов и кметове на села
от общината. В срещата на диабетиците участваха
и пенсионерските клубове от Берковица, Монтана,
Бойчиновци, Слатина, Бързия и Гаганица. От името
на ръководството на Община Берковица зам.кметът Радослав Найденов произнесе реч и връчи
поздравителен адрес от кмета инж. Милчо Доцов, в
който пише: „Най-искрено Ви приветстваме с Деня
за борба с диабета, като изказваме възхищението
си от високия борбен дух, така необходим за
трудното Ви ежедневие. Изразявайки нашето
уважение, искаме да Ви уверим, че винаги можете
да разчитате на нашата съпричастност и подкрепа.
Пожелаваме здраве на Вас и на Вашите семейства!“
В своята реч г-н Найденов се похвали от името на
Община Берковица с новоспечеления проект на
стойност близо 6 млн. лева за ремонт на общинската
пътна мрежа, който включва и улици в село
Боровци, на които вече е подменена ВиК-мрежата.
След приключване на официалната част всички
хора, уважили събитието, споделиха скромен,
но весел обяд и се заредиха с добро настроение.

ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ЛЕСОПАРК
КАЛЕТО

Изпълнени са част от заложените дейности от
програмата за подобряване състоянието на Лесопарк
Калето – обособени са 3 къта за отдих, на които са
монтирани 6 пейки и 3 кошчета. На ул. Берковска
река са поставени 2 броя указателни табели, тип
туристически. Съвместно с Общинско мероприятие
Комунални дейности – гр. Берковица са изработени
и поставени още 5 броя дървени табели, указващи
посоката към Калето. Подменени са изпочупените
дъски от масата и пейките на беседката на Калето.
Община Берковица продължава работата по
реализацията на останалите задачи от програмата
за подобряване състоянието на Лесопарк Калето.
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и сиренце. След няколко дни друг благороден
БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМО

Драга редакция на в-к Ком,
моето име е Йордан Ив. Ташев. Живея на ул.
„Д-р И. Панов“ 19. Самотник съм. Такава е
съдбата ми, такава съм си я избрал и така
живея. Самотата е чувство, че си нежелан, а
това е най-голямата бедност, но по добре беден
и почтен, а не богат и презрян. Семейството ни
беше от четири деца – трима братя и сестра.
Живеехме бедно. Радвахме се вечер, когато
се наредехме на кръгла маса-паралия и майка
ни слагаше тавата с топъл качамак и в средата
сироп от тръстика. И така лека полека всички
си хванахме пътя в живота. Но стана така, че
за кратък период от време починаха моите
родители, починаха братята ми, почина жена
ми. Аз не можах да издържа на тази стресова
ситуация и се разболях от епилепсия. Започна
борбата за живот. Бях послушен пациент при
лечението от д-р Нешева и от личния ми лекар
д-р Мария Иванова и ние победихме! Сега д-р
М.Иванова ми казва: „Данчо, ти си здрав, но не
от хапчетата, които ти даваме, а от твоя боен
дух и непрекъснатия контакт с природата!“
„Добре“ – попитах аз – „Вие може ли да
ми дадете медицинско, че съм здрав?“
„Разбира се“ – каза тя. И сега аз се хваля наляво и
надясно със здравословното си състояние. Като
пенсионер аз внасям пенсията си в банката на
площада (аз все още я наричам “Хеброс”). Всеки
месец тегля чрез банкомата първо по 200 лева
да си заплатя всички месечни задължения. Този
месец не можах да платя. Няма го тефтерчето
ми с документите. Прерових всички шкафчета,
джобове, навсякъде. Стана ми зле. Лежа и
се питам: „А сега накъде?“ В къщи всичко е
разхвърляно. Аз съм започнал да санирам
помещенията, в които живея, тъй като съм
сменил дограмата и трябва да се санира. Правя
си ремонта сам, защото майсторите взимат
скъпо. Отидох в офиса на банката. Разказах
всичко на служителките, които лично познавам.
Попитаха ме колко пари ми трябват. Казах:
“200 лева”. От Монтана от офиса на банката
категорично ми отказаха да тегля пари на касата
без личен документ. Нова лична карта щях да
имам след 7-10 дни. А аз имам само стотинки
в джоба. След ден, два ще ми спрат телефона,
телевизията, храната от патронажа, лекарства
и т.н. Казах на момичето в банката, че ще се
разделим. Тръгнах си. Загледах се още веднъж в
помещението с внимание. На хората им харесват
вида и реда за обслужване, но се оказва, че
стълбището отвън е опасно за възрастни хора и
инвалиди, особено при лошо време. Един хубав
парапет със съвременен дизайн ще защити
влизащи и излизащи хора, клиенти на банката,
особено, когато са в напреднала възраст и
Конституцията ги защитава при нежелани
ситуации. Клиентите са вложили своите пари
в банката, те работят с тях и би трябвало тя да
им помогне. Аз тръгнах по други банки да видя
там как е. Оказа се, че има възможност да ми се
помогне. В чантичка у дома изрових спестовна
книжка със 7 лева влог от преди. Тя е валиден
документ за мойта самоличност и т.н. Запътих
се за болницата. Предстоеше ми редовен
месечен преглед. Разказах всичко това на д-р
Иванова. Тя, седейки на бюрото си, ме попита:
„Данчо, колко пари ти трябват?“ Казах й: “200
лева.” Тя извади и ми даде 50 лева и ми каза да
дойда утре да ми даде и останалите. Тръгнах си.
Как съм стигнал до чешмичката пред болницата
незнам. Когато се осъзнах, разбрах, че има
благородни хора по света. На другия ден отидох
да почерпя д-р Иванова с топла питка, домати

човек намерил изгубените ми документите и
ми ги върна. Аз теглих 500 лева, върнах заема
на д-р Иванова и получих нейните сърдечни
благодарности за прекрасния обяд, който съм
й занесъл. И тогава аз за себе си разбрах, че не
успях да благодаря на д-р Иванова подобаващо.
Затова чрез в-к Ком искам още веднъж да
благодаря на такъв благороден човек като нея за
стореното към мен. Благодаря Ви д-р Иванова!
А човека, който бе намерил и ми върна
тефтерчето със всички документи, се казва
Георги – собственик на магазин “Шишкова
къща.” Тази къща е свързана с моето детство.
Там живееше съученика ми Буби, с който
тичахме по стръмните дървени стълби до
втория етаж, които и до днес съществуват. Аз
отидох за кутия боя, след като се опаричих, и
Георги ме попита дали съм си взел документите
и парите, които съм забравил. Аз често
разговарям с него за строителството, с което
съм се заел, и за материалите, които снабдява.
Благодаря му за неговата отзивчивост, честност
и за неговите благородни постъпки спрямо
мен. Благодаря и на целия екип на магазина!

НЕЗАБРАВИМО ПЪТУВАНЕ ДО
БЕЛЕНЕ

26.10.2017 г. – голям християнски празник –
Димитровден. А ние, 30 пенсионери от клуб
„Берковски кестен“, сме отново на път. И сред
нас за радост двама с името Димитър. Какво по
хубаво за начало на нашето пътуване. Почерпка за
здраве и нашите благопожелания, китка здравец
и по една икона на Св. Димитър. Задушевно и
приятно. Топъл, слънчев, октомврийски ден. Този
път вятърът ни отвя на брега на тихия бял Дунав.
Домакините от клуб „Надежда“, гр. Белене очакваха
тази среща с балканджийте от градчето под връх
Ком. Домакините ни предложиха интересна и
богата програма за два дни на богата софра с много
цветя, късметчета и какво ли още не. Настаниха ни
в петзвездния хотел „Престиж“ на красивия бряг
на р. Дунав. Романтика, романтика… За уютната
обстановка и интериора ще си спомняме дълго. В 15
ч. следобяд започнаха срещите на отборите на двата
клуба по шах, табла и карти. Останалите от групата
се разходихме из чистото и подредено крайдунавско
градче. В 19 ч. вечерта започна тържествената
вечеря в луксозния ресторант на хотела. Красота,
изисканост, естетика… Председателят на клуб
„Надежда“ Бистра Кралева ни приветства найсърдечно: „Добре дошли, скъпи наши приятели
от Берковица.“ Последва прочувствена легенда за
възникване на градчето от бившия директор на
гимназия „Д. Дебелянов“ г-н Трушков на фона на
изпълнение на гайда. Г-н Кръстев, председател на
берковския клуб, благодари за гостоприемсвтото
и поднесе интересни дарове от Берковица. Мило,
трогателно и запомнящо се приятелство. Следваха
песни, танци, хора и томбола. 27.10.2017 г. – нов
ден, нова програма. Вкусна закуска – рибена чорба
с лимон. На стотина метра от хотела посетихме
природен кът, който ни разкри и запозна с
природния парк „Персина“, уникален за България с
площ около 21 000 хектара. Неслучайно този парк
е наречен „Рай за водолюбивите птици.“ На метри
от него историчката, председателят на клуба, Бистра
емоционално ни разказа за богатото историческо
минало на Белене – за античния кастел „ Димум“,
основан още 1 в. сл. Хр. Не ни се тръгваше, но на брега
ни очакваше още една изненада – пътуване с корабче
по един от ръкавите на Дунав. Слънцето блестеше
в очите ни, пръските от вълните ни разхлаждаха
в този горещ за октомври ден. По водата плаваха
бели речни чайки. Приказка, емоции, емоции –
наслада за душата. След вкусния обяд в крайпътно
битово ресторантче дойде ред да се разделим
с тези прекрасни, гостоприемни и сърдечни
приятели от Белене. Не липсваха и сълзи от радост.
Ц. Ненковска
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СЛОВО – ПОЗДРАВ ЗА ДЕНЯ
НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
В ГР. МОНТАНА ОТ АНГЕЛ
ДАНЧЕВ, ЧЛЕН НА СДРУЖЕНИЕ
„НАРОДЕН БУДИТЕЛ“ –
БЕРКОВИЦА

Уважаеми колеги от Монтана и Берковица,
уважаеми гости на днешния празник,
От името на ръководството на Сдружение
„Народен будител“ – Берковица Ви
поздравявам по повод празничния 1 ноември.
Този ден е определен за преклонение и почит
към хората, обрекли себе си в служба на род
и Родина, които с право наричаме будители.
Народни будители! Цял низ от светли
имена,
чисти,
сияйни,
благородни!“
Дълъг и пребогат е списъкът с народните
будители. Те са не само хора на словото и
науката, но и борци за народна свобода,
пазители на националното ни самочувствие.
Те са твои синове, майко Българио!
Ти роди Аспарух, за да има българска
държава. Роди Кирил и Методий, за да
има българска азбука. Ти роди Паисий, за
да има българска история. Роди Ботев, за
да има българска поезия. Ти роди Васил
Левски, за да има смърт и безсмъртие.
Днес някои политици са забравили зовът
на Паисий – „Българино, знай своя род и
език“ и варварски посягат на културните
паметници
и
придобивки,
отричат
историческите факти и събития, готови да
заменят културни и национални ценности
за чужди. Някои казват: „Докато има
приспиватели ще има нужда от будители.
А тях ги има и сега. Те са хиляди учители,
просветители, културни дейци, радетели на
българщината, които съхраняват, спазват и
разпространяват богатството на българската
култура. Тях ги създаде българският род.
Да си будител е призвание, съдба! Нека
споменем и будителите от родния ни край:
-Йордан Радичков – възпитаник на
Гимназията; Геройко Милчев – историк от
Берковската гимназия; Милан Революцията
от Берковица, Ангел Бенов от Лом, Георги
Александров, Димитър Илиев, Йордан
Георгиев, Надежда Анастасова, Мирчева,
Любен Антов, В. Михов, Цено Костов и
много други от Монтана и Берковица. За тях,
родните будители, забрава няма. Някои от
тях като Н. Анастасова, Мирчева, Л. Антов,
В. Михов и Ц. Костов са почетни членове на
сдружение „Народен будител“, гр. Берковица.
Почетен член на клуба е и инж. Милчо Доцов,
кмет на Община Берковица, още от 2006 г.
Будители, учители, бъдете с нас сега. Запалете
в мрака огъня – дарете светлина! Поклон пред
вас, будители народни! От сърце Ви желаем
дълголетие, здраве, щастие и късмет на Вас и
Вашите семейства. Честит празник, будители
народни! Продължавайте да биете звънеца и
да будите, продължавайте да държите книгата
разтворена и да поучавате. Разпръсквайте
мрака от пенсионерското „пустодневие“ и
душите ни да озаряват.
От Сдружение на учителите
„Народен будител“
гр. Берковица
Ангел Данчев
експредседател и учредител на клуба
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УСПЕШНА ГОДИНА ЗА
КОЛОЕЗДАЧИТЕ НА БЕРКОВИЦА

Завърши състезателната година за отборите по
Приложно колоездене на Община Берковица.
За поредна година те са най-добри и при двете
възрастови групи, което им позволи да спечелят
преходната купа за комплексен победител.
При възрастова група 10-12 години са се провели
4 кръга на Републикански шампионат в София,
Благоевград, Търговище и Първомай. Отборно
децата на Берковица спечелиха 3 първи и 1
второ място. Показали са завидни знания по
теория, включваща решаване на листовки, и
умения по майсторско управление на велосипед.
Георги Яврийски от III ОУ доказал, че е най-подготвен
от всички деца в България и заслужено е завоювал
Републиканска титла в индивидуалното класиране.
За окончателното първо място в групата заслуги
имат още Петър Витанов – III ОУ, Румен Григоров и
Алекс Митков – II ОУ, Йоана Трендафилова, която е
ученичка в 143 ОУ – София и въпреки това е намирала
време за тренировки, за да защити честта на града ни,
Петя Николаева – III ОУ и Кристиана Райкова – I ОУ.
Георги Яврийски и Петя Николаева са били включени
в разширения състав на националния отбор.
При възрастова група 12-15 години отново са взели
1-во място в крайното класиране, след проведените
два кръга в Челопеч и Ботевград. Ралица
Тихомирова – III ОУ се е класирала първа в крайното
класиране, а Свилен Клименко – I ОУ е втори.
През времето на шампионата, децата на Берковица
са показали силна воля за победа и умения за
работа в екип. При срещата им с кмета – инж.
Милчо Доцов децата изказаха своята благодарност
за финансовата подкрепа, връчиха му спечелените
купи за съхранение в общината и изразиха своята
готовност за нови успехи. Кметът на общината
– инж. Милчо Доцов поздрави треньорите на
клуба по Приложно колоездене Цветана Петкова
и Вячеслав Трендафилов и децата за добрите
успехи и резултати. Кметът им пожела здраве и
високи успехи през новата състезателна година.

МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА
ОПРЕДЕЛИ ДАТА ЗА КОЛЕДЕН
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

Младежки общински съвет – Берковица определи датата –
21 декември 2017 г. за Коледния благотворителен концерт.
На свое редовно заседание, проведено на 16 ноември
2017 г., те обсъдиха подробностите около провеждането
му. На срещата присъстваха зам.-кметът Радослав
Найденов и секретарят на читалището Иван Павлов,
които дадоха ценни съвети на младите за организацията
и провеждането на една благотворителна инициатива.
Оказа се, че това съвсем не е лесна задача, тъй като трябва
да се определи конкретната целева група, към която
ще бъде насочена благотворителността, и обществото
да бъде добре информирано за каузата, която ще
предопределя обединяването на усилията на повече хора,
с оглед постигане на желаните резултати. Остана идеята в
рамките на същата инициатива да се организира Коледен
благотворителен базар с ръчно изработени коледни
сувенири, средствата от който ще отидат за закупуване
на хранителни продукти. Младежкият парламент се зае
сериозно с отговорната благотворителна задача, която
всеки един от тях прие лично и подходи към нея със сърцето
си, защото ги обединява обща кауза, а когато съчетаят
полезното с приятното ще постигнат добри резултати.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕН ЧЛЕН
НА КЛУБ „НАРОДЕН БУДИТЕЛУЧИТЕЛИ ПЕНСИОНЕРИ“ ОТ
22.05.2006 Г.

БЕРКОВИЦА ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ
ТЪРЖЕСТВЕНО 140 ГОДИНИ ОТ
ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ

На 4 декември 2017 г. пред Часовниковата
кула Берковица ще отбележи 140 години
от Освобождението си. Тържеството по
случай годишнината от Освобождението ще
започне в 12:30 часа с празнична програма и
поднасяне на венци и цветя пред паметника
на загиналите в Руско-турската война.
Общинското ръководство кани жителите и
гостите на общината да споделят празника.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Инж. Милчо Доцов – Кмет на Община
Берковица получи грамота за принос в
културния живот и духовното израстване
на Берковица от клуб „Народен будител“.
С тази грамота се поздравява за особения
принос в развитието на образованието,
културата и традициите в гр. Берковица.
„и ний сме дали нещо на светът,
на вси Словене книга да четът“
Иван Вазов

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Позволете ни от името на общинското
ръководство и лично от свое име най-искрено
да Ви поздравим по случай 3 декември,
Международния ден на хората с увреждания.
Днес ние се присъединяваме към честването
на този празник с уважение и поклон
пред хората, които ежедневно, с воля
и кураж, отстояват правото си на
личностна изява и на достоен живот.
Вие сте част от нашето общество, наши
съграждани и ние трябва да отворим
сърцата си и да Ви помагаме да подобрите
качеството си на живот, да намерите своята
реализация като независими, пълноценни
и активни личности. Възхищаваме се
от волята и желанието Ви да живеете
достойно, да имате право на свободен
избор и равни възможности за участие в
живота на нашия град. Със своята активна
дейност Вие ни помагате в търсенето на
нови и по-добри решения за социалната
Ви интеграция. Нека човеколюбието,
добротата, нашето приятелство и подкрепа
Ви съпътстват в трудните Ви делници.
И занапред ще продължим да бъдем отворени
към решаването на проблемите на хората
в неравностойно положение и ще оказваме
подкрепа в осигуряването на социална защита,
и в благородните Ви усилия за равностойно и
пълноценно участие в обществения живот.
Продължете с все така нестихваща сила и
кураж да отстоявате себе си и мечтите си!
Позволете Ни, скъпи приятели, да Ви
поздравим с настъпващите празници, да Ви
пожелаем весело посрещане на Рождество
Христово и успешна 2018 година за всички
Вас, за Вашите семейства, близки и приятели.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ДО НАСТОЯТЕЛСТВОТО
НА НЧ „РАЗВИТИЕ-1927“
С. БОРОВЦИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ
ЧИТАЛИЩНИ
ЧЛЕНОВЕ,
САМОДЕЙЦИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

Приемете нашите най-искрени поздравления
по случай 90-годишния юбилей от създаването
на Народно читалище "Развитие-1927" в
село Боровци! 90 години това културно
светилище е пазител на българската
духовност, образователен център и школа
за родолюбие. Думите трудно могат да
опишат какво се крие зад 90 години творчески
труд на стотици хора, свързали част
от своя живот с читалището. 90 години
вярност към възрожденските пориви на
основателите. 90 години ентусиазъм, който
преодолява трудностите и стремеж да се
съхрани и запази тази толкова българска
институция в с. Боровци. Вашата мисия да
пазите народните традиции, да поддържате
жив огъня на духовното начало е мисия
трудна и затова можем да кажем, че Вие
сте едни следовници на народните будители.
Читалището ще го има, така както
го има човешкия порив към красивото,
талантливото и доброто! На всички
пожелаваме
здраве,
ентусиазъм,
много творчески идеи и успехи в
благородното
читалищно
дело!
Честит празник!

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

С уважение,
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Иван Иванов
Председател на ОбС-Берковица

Иван Иванов
Председател на ОбС-Берковица
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