ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
петък, 22 декември 2017 г., БРОЙ 205(85).
Разпространява се безплатно!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ

ЖИТЕЛИ НА
БЕРКОВИЦА,

ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДНИТЕ И
АСФАЛТИРАНА УЛИЦА В СЕЛО
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ НА
ЗАМФИРОВО
Нова асфалтова настилка е положена на
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

25 декември
10.30 часа – “Ой Коледо, мой
Коледо“ - празник на пл. “Йордан
Радичков” с участието на:
- Коледари от Танцова школа
„Берковска китка“ към ІІІ ОУ
“Иван Вазов”
- Фолклорната изпълнителка
Румяна Попова
ОБЩИНА
- Дядо Коледа с подаръци за
децата

Отброяваме последни часове до Святата
Коледна нощ, когато всеки от нас ще си
пожелае това, което най-силно иска и ще
повярва, че с рождествената светлина то ще
се случи.
Нека и тази година посрещнем Коледните и
Новогодишни празници с доброта в сърцето,
светлина в душата и вяра в новото начало!
Да си пожелаем преди всичко здраве – за нас и
близките ни! Топлина и уют в дома, щастливи
деца!
Да даряваме обич и подкрепа!
Да следваме мечтите си и да ги претворяваме
в красива реалност!
Нека дните ни през Новата година да са
изпълнени с надежда и вдъхновение, мир и
разбирателство!
Нека
с
вяра
побеждаваме
предизвикателствата, а делата ни да бъдат
благословени!
Здраве и благоденствие през 2018 година за
всички жители на Община Берковица!

31 декември
00.30 часа – Новогодишно
веселие с участието на Духов
оркестър “Здравец”, вино и заря –
пл. „Йордан Радичков”

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ
ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С
УВРЕЖДАНИЯ

Община Берковица спечели проект за
за изграждане на нов дневен център за
подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства по процедура BG16RFOP001-5.001
“Подкрепа
за
деинституционализация
на грижите за деца“. Тя е една от 54-те
общини, включени в Картата на услугите
за подкрепа в общността и в семейна среда.
Проектът е на стойност до 425 000 лв. с ДДС.
Новата услуга е избрано да се предлага в част
от сградата на бившата ЦДГ 5. Предвижда се тя
да се ремонтира/реконструира, включително
прилежащото
дворно
пространство
за
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
изграждане на дневен център за подкрепа
МИРНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
на деца с увреждания и техните семейства, в
съответствие с разработените и утвърдени от
Инж. Милчо Доцов
Министерство на труда и социалната политика
Кмет на Община Берковица
функционални изисквания и насоки за
изграждане на инфраструктурата, съобразени
Иван Иванов
с релевантните европейски документи за
Председател на ОбС-Берковица
деинституционализация и живот в общността.
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Дневният център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства се предвижда
Сдружение „Народен будител”
поздравява всички свои членове и всички да бъде с капацитет до 30 места за дневна
жители на град Берковица и региона и им грижа и до 60 места за консултативни услуги.
желае весела Коледа и щастлива Нова година. Проектът ще спомогне за постигане на
целите, заложени в секторните стратегически
документи в областта на социалната политика,
Нека през Новата година
както и в сферата на деинституционализацията
много щастие да има!
на грижите за децата с увреждания и техните
Мирен да бъде всеки ден и час!
семейства. Основната цел е осигуряване
Радост, здраве и късмет
на подходяща и ефективна социална
да съпътстват всекиго от нас!
инфраструктура, допринасяща за предоставяне
Един към друг да бъдем по-добри!
Да няма гладни, голи, боси, без пари! на нов вид услуга в общността, която да
замени институционалния модел на грижа
Добродетели Христови
за деца. С проекта се цели гарантиране
всеки в себе си да носи!
на правото на всяко дете до достъп до
И нека Витлеемската звезда
качествена грижа и услуги в общността
да ни засипе с чудеса!
според индивидуалните му потребности.
От ръководството на сдружението

улица „Никола Вапцаров“ в берковското село
Замфирово. Тя е част от общинската пътна
мрежа. Дейностите, които са извършени, са за
цялостното й благоустрояване предвид лошото
досегашно състояние на улицата.
Освен
положения нов асфалт са сложени и бoрдюри.
Така е осигурена безопасност на движението,
комфорт на пътуващите и удължаване
на експлоатационния живот на улицата.
Фирмата изпълнител е „Пътинженеринг-М“
АД, гр. Монтана, а надзора бе извършен от
„Ведипема“ ЕООД, гр. Плевен. Стойността на
ремонтните дейности е 31 740, 00 лева с ДДС.
За 2017 година приключват ремонтите
на пътната и подземна инфраструктура.
Подменени са водопроводи в града и селата. До
края на месеца се очаква да приключи и вторият
етап на ремонта по ул. „Заряница“. Кметът инж.
Милчо Доцов отново изрази удовлетворение,
че Община Берковица е успяла да довърши
ремонтите на водопроводната мрежа
на
улиците в Берковица и населените места, които
са включени в спечеления проект за ремонт на
общинската пътна мрежа на стойност близо 6
млн. лева. Той допълни, че приблизително за
2017 г. общо средствата по линия на европейски
програми и проекти, по линия на държавния
бюджет и със спечеления наскоро проект за
изграждане на дневен център и приетия ОУП
на общината са 11 млн. лева. За двете години на
управление сумата възлиза на 25 млн. лева, което
е един много добър успех. Инж. Доцов сподели,
че неговите усилия в бъдеще ще бъдат насочени
върху изпълнение на спечелените проекти.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАЗНАЧИ
32-МА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ
ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ И
ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА“

В Община Берковица е създадена заетост за 32
безработни лица до 29 години по проект „Обучение
и заетост за младите хора“. Преди началото на първия
им работен ден, зам.-кметът г-жа Ася Велиславова
се срещна с тях. Тя им пожела успех в работата, да
натрупат професионален опит и развият трудовите
си качества, както и да бъдат отговорни и съвестно
да си вършат работата. Младежите са ангажирани
за срок от 6 месеца на 8-часов работен ден. Част от
тях ще бъдат градинари, а останалите-поддръжка
на пътищата. Групите ще имат наставници,
които ще работят с новоназначените. Те ще
имат задълженията да ги наставляват, тъй като
ангажираността им ще бъде пряко свързана с тяхната
дейност. Схемата „Обучения и заетост за младите
хора“ е финансирана от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Целта на проекта е да се улесни прехода от
образование към заетост за безработни младежи,
които ще получат първи или нов шанс за работа,
нови или усъвършенствани професионални
знания и умения, придобити на работното
място, както и придобиването на професионална
квалификация и ключови компетентности.
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ОТЧЕТНО ЗАСЕДАНИЕ
ДАРЕНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА
НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ –
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА
БЕРКОВИЦА

Отчетно заседание проведе Обществен съветБерковица на 15.12.2017 г. На работната среща
присъстваха и Секретарят на общината г-жа
Велка Живкова и г-н Ангел Ангелов. Стана
ясно, че продължава съвместната работа на
Съвета и Община Берковица. На проведените
9 заседания са присъствали ръководители
на различни ведомства, с които са обсъдени
различни въпроси и проблеми, които вълнуват
гражданите на Берковица. А ето и някои от тях:
-Предложение до общинската комисия по
пътна безопасност за реорганизация на
движението в центъра. Преглед на знаковото
стопанство и движението и контрола в
петъчните дни. Спазване на скоростта в
градски условия и нощни гонки. Паркирането
на коли по тротоарите и повишен контрол.
- Със заповед на кмета на Община
Берковица инж. Милчо Доцов е разпоредено
премахването на колите, които не са
в движение и пречат на пешеходците;
- Обсъдени са били и детската престъпност,
дежурствата на полицаи пред учебните
заведения, пътна безопасност и обществен
ред, постоянна охрана на селата на
територията
на
Община
Берковица;
- Поставени са и въпроси, свързани
с
разпространението
на
наркотични
вещества на територията на общината,
телефонните
измами
и
полицейски
патрули. Насочено е вниманието към
увеличаване на охраната на Общински
пазар, гр. Берковица в петъчните дни;
- Решаване на въпроси, свързани с
гробищния парк и сметосъбирането.
Направено е предложение за закупуване
на столове и пейки за обредния дом, което
бе изпълнено от общината в кратък срок;
- Във връзка със снегопочистването се направи
предложение за засилване на контрола спрямо
наетите фирми и налагане на санкции, ако
не се изпълняват договорните отношения;
- Поставен въпрос за захранването на града с
минерална вода, което е важно за развитието
на туризма и повишаване имиджа на града ни;
- Постави се начало на инициатива за
събиране на средства за подпомагане
на пострадали семейства от Хитрино;
- Проведе се среща с кмета на общината,
на която той бе запознат с мненията
на обществеността по отношение на
конкурсите, обществените поръчки и
назначенията в общинска администрация;
- Направени предложения до общинското
ръководство и вземане на участие
при организиране на мероприятия по
различни поводи: състезание „Лъвски
скок“ за учениците от основните училища,
факелно шествие, конкурс за есе на тема
„Левски в мен“, поход до връх Ком и други.
Общественият съвет заедно с Общинска
администрация-Берковица през отчетния
период работиха за разрешаването на
поставените въпроси и постигнаха добри
резултати, но има какво още да се желае.
Ще
продължи
съвместната
дейност
за повишаване качеството на живот
в Община Берковица и подобряване
на жизнената среда на града и селата.

92 деца от социално-слаби и многодетни
семейства, приемни деца и малчугани в
неравностойно положение получиха коледни
подаръци – дарение от фондация АДРА България
по проект „Деца помагат на деца“. В огромни
пакети, изработени от деца,
малчуганите
откриха
дрехи,
играчки,
канцеларски
материали и лакомства. Всички изказват
огромна благодарност на своите дарители!
Съдействие при раздаването на подаръците
оказа Общинска администрация- Берковица
и отдел „Закрила на детето“ към Дирекция
Социално подпомагане. Фондация АДРА
работи в България от повече от 25 години. Тя е
част от АДРА Интернешънъл, основана в САЩ.
Организацията подпомага и интегрира социално
слаби хора в развиващите се държави. Работи
в сегментите здравеопазване, образование,
социално подпомагане, инфраструктурни
проекти, интеграция на хора в неравностойно
положение, подпомагане при бедствия и аварии.
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АКТОВЕ ЗА НЕПРЕМАХНАТИ В
СРОК СТАРИ И ИЗОСТАВЕНИ
АВТОМОБИЛИ

На 30 ноември 2017 г. изтече срокът за доброволно
премахване на стари и изоставени автомобили,
чиито собственици получиха предписание от
Община Берковица. Равносметката от кампанията
до момента е следната: намерени и уведомени по
надлежния ред са 16 собственици на автомобили.
От тях 13 граждани са изпълнили предписаните
мерки в указания срок, а 3-ма остават в нарушение.
Спрямо тях предстои ОбА-Берковица да предприеме
действия по реда на Наредбата за управление на
отпадъците на територията на Община Берковица
и Закона за административните нарушения
и наказания. Община Берковица призовава
всички собственици на такива автомобили
своевременно да предприемат необходимите
действия с цел спазване на законите и наредбите.

„КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ“ С
МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР –
БЕРКОВИЦА

ОБЯВА
Продавам Фиат
„Фиорентино“ 92 г.
Цена по договаряне.
Телефон за връзка: 0888555393
ОБЯВА

От „ТЕРРА ПЛАСТ“ ООД
На основание чл. 4, ал. 2 от
Наредбата за условията
и реда за извършване на
оценка на въздействието
върху околната среда /ДВ бр.
3/2006 г./
У В Е Д О М Я В А М Е В си ч ки
заинтересовани физически
и ю риди ч ески лица , ч е
имаме инвестиционно
предложение: „Организиране
на
предпри я тие
за
производство на P V C и
алуминиева дограма
в
с ъ ществуваща
производствена площадка“
в поземлен имот и
идентификатор 0 3 9 2 8 . 4 9 . 5 7
в местност „ И звора “ ,
гр. Б ерковица , О бщина
Берковица, Област Монтана.
В си ч ки , които жела я т да
изразят мнения и становища,
могат да го направят писмено
в Община Берковица или в
РИОСВ, гр. Монтана, ул. „Юлиус
Ирасек“ 4, ПК 55, ет. 3.

Големият салон на читалището се превърна в
своеобразна сцена за таланти, които успяха да
разпалят магията на Коледа. Младежки духов
оркестър – Берковица с ръководител Иван Павлов
внесе настроение и колорит в залата. Младите
музиканти подариха богата празнична програма
на своята публика, която ги дари с неспирни
аплодисменти. Съвсем заслужено младите таланти
получиха кошница с цветя и поздравления –
от Община Берковица. Зам.-кметът Радослав
Найденов поздрави музикантите и техните
ръководители Иван Павлов и Мирослав Тошев за
добрата работа и търпение. В оркестъра се обучават
деца и младежи от Берковица. Освен основател, г-н
Павлов е ръководител и диригент на оркестъра.
През последните години музикантите активно
участват във всеки празник на общината, печелейки
възхищението и симпатиите на зрителите.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЕН
КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ПРЕЗ
ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ
Музеен комплекс –
Берковица ще работи
по празниците на 23, 24 и
30.12.2017 г. и ще почива на 25,
26, 27 и 31.12.2017 г. и на 01.01.2018
г.
Весела Коледа!
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ВРЕМЕ Е ЗА РАВНОСМЕТКА!
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Броени дни остават до едни дългоочаквани Постъпих
по
спешност
в
празници – Рождество Христово, изпращане Хирургичното отделение на град
на старата 2017 г. и посрещане на новата 2018 г.
Туристите-ветерани са готови да ги посрещнат Берковица. Бързо се събраха лекарите
с ентусиазъми и бодър дух. Ние сме юнашко и решиха веднага да бъда оперирана,
племе, винаги за всичко имаме време. Бродим в за да бъде спасен моя живот. От
планините до последен дъх, смело покоряваме момента на операцията до шестия
всеки следващ връх – уморени, но пречистени
ден, в който ме изписаха, всички
духовно и физически, затова лицата ни греят,
сърцата ликуват, а болките и неволите остават лекари, медицински сестри и санитарки
извън нас. Преди да започнем да се веселим е непрекъснато ме обгрижваха, оказаха
време за равносметка през изтичащата 2017 г. За ми голямо внимание и подкрепа. Искам
туристите-ветерани тя бе богата на културно- да изкажа голяма благодарност на
масови и туристически изяви. Мащабно бе
завеждащия отделение д-р Емил
тържеството по случай 60-годишния юбилей на
КТВ „Ком“, което се проведе пред берковската Дойков, д-р Цонков - анестизиолог и д-р
общественост в големия салон на читалище Недков, както на всички медицински
„Иван Вазов“. Посетителите останаха изумени сестри и санитарки, които полагаха
от огромната и разностранна дейност на клуба.
големи грижи за моето възстановяване.
Още по-мащабно бе тържеството по случай трите
Благодаря Ви от сърце!
юбилея – 25 години „Празник на Малината“, 50
години Нова хижа „Ком“ и 70 години от живота
на Стара хижа „Ком“. На събитието присъстваха
стотици туристи от цялата страна. Три дни
Берковския Балкан се огласяваше от нашето
туристическо ехо, а мириса на горските малини
и билки омайваха гостите и те се надпреварваха
да ги берат и отнесат по домовете си. Гордост за
туристите от клуба е, че повече от 60 години те
запазиха добрите си взаимоотношения с клубовете
от цялата страна. Доказателство за това е, че
винаги има поканени на техни мероприятия, за да
ги празнуваме заедно. Особено през последните
години се разшириха и затвърдиха отношенията
ни с туристите от Северозапада. Много от
мероприятията през годината провеждахме
заедно. Неделните излети и походи се очакват с
нетърпение от туристите. Прави впечатление,
че се посещават от все повече и повече туристи.
Беседите, които се изнасят, са на различни теми –
нравствени, здравословни, патриотични, етични
или се обсъждаха събития от ежедневието.
Певческата група продължава своите изяви. Тази
година фестивалът на туристическата песен се
проведе в град Плевен. Групата изнесе концерт
и в побратименото градче Бъйлещ – Румъния,
където ни посрещнаха и приеха много радушно.
Към клуба има изградена група „Приятели на
поезията“, която на 5 декември 2017 г. проведе
рецитал на интересна тема за нас, хората от
третата възраст, – „За любовта няма възраст“.
Бяха подбрани подходящи песни и стихове, които
бяха изпълнени с емоционалност и любовен
патос. Те възродиха чувствата, спомените на
присъстващите от младостта и ги съпоставиха с
тези през старостта. Всички останаха от доволни
по доволни. Още много, много мероприятия сме
провели, за което благодарим на инициаторите
и организаторите. Благодарности отправяме
и към ОС, гр. Берковица, кмета и неговите
заместници, без които не бихме осъществили
много от мероприятията. Тази година проведохме
благотворителна акция с членовете на клуба
за закупуване на уредба, микрофон, от които
имахме нужда. Отзоваха се голям брой туристи.
Благодарим им! Акцията продължава! Усилията
ни през последния месец от годината са
насочени към организацията и провеждането на
тържеството, посветено на Рождество Христово
и новогодишните празници. Ще се опитаме
да изненадаме гостите и нашите туристи с
програмата, която подготвяме. Ръководството
на КТВ „Ком“ поздравява своите членове с
настъпващите Коледни и Новогодишни празници,
като ви пожелава весело посрещане. От сърце
ви желаем здраве, дълголетие, щастие и много
късмет през новата 2018 г. Бъдете благословени!
З. Цветкова

Ваша пациентка - Младенка Любенова потребител в Дом за стари хора,
гр. Берковица
БЕРКОВИЦА НАГРАДИ ДЕЦАТА
СИ С ДОБРИ ДЕЛА

На 18.12.2017 г. от 17.30 часа в механа
„Адашите“ на специална церемония зам.кметовете г-н Радослав Найденов и г-жа
Ася Велиславова наградиха отличените
ученици в конкурса „Добрите дела - 2017“,
организиран от Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните при Община
Берковица. Празникът на доброто се
организира за четвърта поредна година. Той
е израз на нашата убеденост и вяра в това,
че ежедневно сред нас, около нас, десетки
непознати, млади и стари добротворци, хора
с големи сърца, вършат добри дела. Тази
година до финалния кръг достигнаха над 60
деца. Наградени бяха и четири паралелки от
Лесотехническа професионална гимназия.
Учениците от 9. б клас на ЛПГ получиха
купа, грамота и вкусна торта за положения
от тях доброволен труд в почистването на
детска площадка и околното пространство
в квартал „Заряница“. Грамоти и торти
заслужиха и учениците от 11. а, 12. а и 12.
б клас на ЛПГ за положените грижи и труд
в почистването и облагородяването на
Лесопарк „Калето“. Освен тях Местната
комисия награди с плакет и Грамота за
доброволец на комисията и БМЧК в
кампанията „Аз ли съм това?“ следните деца:

1.Гергана Костова, ученичка от 1. ОУ
„Никола Йонков Вапцаров“
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2.Александър Стефанов, ученик от 1.
ОУ „Никола Йонков Вапцаров“
3.Божидар Тихомиров, ученик във 2.
ОУ „Христо Смирненски“
4.Теди Тодорова, ученичка във 2. ОУ
„Христо Смирненски“
5.Мартина Фидосиева, ученичка в 3.
ОУ „Иван Вазов“
6.Даниела Божинова, ученичка в 3. ОУ
„Иван Вазов“

С Грамота за специален принос и заслуги в
превантивната работа с деца бе отличена и
г-жа Валентина Брънкина, ръководител на
младежката секция към БЧК, гр. Берковица.
На
събитието
присъстваха
освен
финалистите, техните родители и близки,
техните съученици, приятели, директори на
училища и детски градини, учители и много
граждани на Община Берковица, които се
запознаха с добрите дела на нашите деца
и празнуваха заедно вършенето на добро.
В началото на тържеството всички
присъстващи се насладиха на прекрасните
изпълнения на талантливите берковски
деца от група „Петле“ на ДГ „Звънче“.
Малчуганите развълнуваха и умилиха
публиката като пяха и рисуваха, рецитираха
и танцуваха. Финалът на церемонията
поставиха учениците от 6. а клас на Второ
основно училище „Христо Смирненски“,
гр. Берковица с класен ръководител г-жа
Валя Крумова. Те представиха кратка
фолклорна програма, която са нарекли
„Устремени към традициите с любов
към българския фолклор“. Със своите
изяви те
показаха отношението на
нашите деца към българското, в което
присъства мъдростта на народа ни.
Същността на човешката природа се корени
в десетките хиляди най-обикновени прояви
на добро, които съпътстват нашите дни.
БЛАГОДАРИМ
ВИ,
ДЕЦА,
ЗА
ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ВАС ДОБРИ ДЕЛА !

Мили деца, пожелаваме ви да
продължите да бъдете преди всичко
добри хора, да мечтаете и да дерзаете за
един по-добър свят за всички нас, да си
поставяте високи цели и да ги постигате.
На вашите родители, учители и близки
желаем да бъдат ваши вдъхновители,
ваши високи примери и авторитети,
които вие с радост да следвате.

К О М - брой 205 (85), Петък- 22 - Декември 2017 г.
140 ГОДИНИ ОТ
90 ГОДИНИ НАРОДНО
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1927“
БЕРКОВИЦА

Този ден пет века е очаквал
Слънце да изгрее след нощта.
Този ден пет века е воювал
срещу ятагана и смъртта.

На 04.12.2017 г. Берковица чества една
велика дата – 140 години от деня, в
който руски и украински воини влизат
победоностно в града и го освобождават от
османското владичество. Почитаме паметта
на всички, дали живота си за това, днес да
живеем в независима държава, да имаме
свободна Родина, и благодарение на всички
наши предци да съхраним българското
самосъзнание през петвековното робство.
Слово за великата дата произнесе г-н Ивайло
Пешков – директор на Музеен комплексБерковица. По повод 140 години от
Освобождението на Берковица, Общинска
администрация и Музеен комплекс
проведоха конкурс на тема: „Берковица
– свободна, древна, млада и красива.“
Зам.-кметът на Община Берковица г-н
Радослав Найденов награди победителите
от конкурса: Румяна Радославова от
Лесотехническа професионална гимназия
за есе, посветено на Берковица. В раздел
„Изобразително изкуство“ за ученици
5-7 клас журито определи първо място за
Мартина Фидосиева – 7 клас при Трето ОУ
„Иван Вазов“, второ място за своята рисунка
получи Лилия Атанасова – 7 клас при Трето
ОУ „Иван Вазов“, трето място за Славина
Иванова – 7 клас при Трето ОУ „Иван Вазов“.
Поощрителни награди получиха Вилиян
Велиславов – 6 клас при Второ ОУ „Христо
Смирненски“ и Кристина Здравкова – 6 клас
при Първо ОУ „Никола Йонков Вапцаров“.
Честито
на
младите
победители!
Изложбата от детски рисунки на тема
„Берковица – свободна, древна, млада и
красива“ може да се разгледа в Къща-музей
„Иван Вазов“, а в Етнографски музей е
подредена изложба на оръжия на музея.
Тържествената
програма
включваше
и
изпълнение
на
дуо
„Лачени
обувки“ и Младежки духов оркестър
-Берковица с ръководител Иван Павлов.
В знак на признателност към загиналите
опълченци от Берковския край в Рускотурската война бяха поднесенивенциицветя.
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поставянето му властите го запечатват, но
будните младежи намират изход като правят
приспособление от метална пластина, с
помощта на която от обратната страна успяват
да преместят настройките. Става така, че отвън
се сменяват дежурни, а хората в кафенето
слушат радиостанция „Христо Ботев“, гласа на
Москва, Лондон и др. станции. В периода 19361944 година партийната и комсомолска работа в
селото изцяло се пренася в читалищното кафене.
Така, готвейки представления и мероприятия,
под прикритие се работи за мечтаната власт на
народа и за по-добър живот. И днес в читалището
членуват и участват най-будните хора от
боровската общественост, онези, които винаги
са първи и в съставите, и в мероприятията, в
събранията, в беседите и др. Много история
има боровското читалище. Няма по щастлив
момент от годината на построяването на
читалищната сграда 1959-1961 г. Всеки дом
и семейство се включват с доброволен труд,
със средства, с желание този културен дом да
стане една прекрасна функционална сграда
и да събира млади и стари в съставите, на
тържества, на кино и мероприятия. Има
години от славното минало на читалището,
когато броят на участниците в читалищните
колективи наброява около 250 човека. Всяка
годишнина отразява един период от време,
който се характеризира с онова, което е сторено
и с това, което е постигнато и направено. През
2000 година бе създаден Ансамбъл за изворен
фолклор „Боровчани“ и съставът се превърна в
емблема на селото. Той е симбиоза между песен,
танц, музика и актьорско майсторство и найважното - в него участват хора с големи сърца.
АИФ „Боровчани“ е представителен ансамбъл
на Националната секция на ЦИОФФ „България“
към Юнеско. През 2007 година от 56 състава
за автентичен фолклор в София на преглед
спечелихме 1-ва награда за най-добър ансамбъл
на България, 1-ва награда на Роженския събор,
1-ва награда на събора в Рибарица, златен
медал на международния фестивал „Малешево
пее и танцува“, гр. Сандански, два медала на
последните национални събори в Копривщица,
златен медал от международния фестивал
в гр. Борово Русенско от това лято, участие
с обичая „Трошене на уруглица“ на МФ гр.
Крайова, Румъния, който получи 17 336 гласа
от гласуване и се нареди на терто място от 230
състава, включени по проекта „Валоризация
на автентичната култура за трансгранично
сътрудничество между България и Румъния.
През 2015 г. по спечелен проект по ПРСР и
евро финансиране за 420 000 лева се направи
ремонт на сградата, който включваше всички
дейности по външната й част. В момента има
една красива, модерно санирана сграда отвън.
Заедно със собственика Емил Манойлов в село
Боровци е уредена и Етнографска експозиция
„Манойловата къща“, която се ползва от
читалището с цел атракции, показване на
българския и най-вече боровския бит, култура
и традиции. Това е един период от 90 години
и този юбилей ни задължава да се преклоним
пред делото на първите, пред онези, които
ги няма между нас, да благодарим на тези,
които работят днес и да предадем факела,
запален от първите, на нашите последователи.
/из доклад на Елка Дончева – секретар на НЧ

90 години от основаването на НЧ
„Развитие-1927“ – с. Боровци – празник,
удостоверяващ народната духовност на селото,
празник, за който поколения са дали всичко от
себе си, за да се съберат днес и да си спомнят,
носталгично да предизвикат събития и
преживявания и да помечтаят за неизвестното
утре. Големите празници са огледало на
народната духовност. Те са акумулирали и
съхранили за бъдното – живот и идеи, нрави и
обичаи, дела и помисли за неповторимото време
и народа, като са му давали облик и съдържание
и своевременно значение. Често пъти от такъв
ден, от такъв голям празник започва новото
начало в живота на едно селце с традиции като
Боровци и този ден, който е дал началото, ще
се помни винаги. Денят е 21, месецът-ноември,
а годината - 1927. Събират се 9-мата селски
учители и будните хора на Боровци, общо 21
човека, и поставят основите на културната и
просветната организация в селото и я именуват
читалище „Развитие“, село Боровци. Нека с
гордост се споменават техните имена в прослава
на онова, което са сторили преди 90 години
– Иван Константинов, Иван Харалампиев,
Иван Стаменов, Траяна Серафимова, Славка
Солакова, Георги Тодоров Попов, Алексо Савов
Кържин, Стамен Тодоров, Марга Еленкова,
Давид Каменов, Тодор Георгиев Рангелов,
Тодор Иванов Стаменов. Първият председател
е Иван Стаменов, първият читалищен секретар
е Марга Еленкова и касиер - Алексо Савов.
Първата инициатива е да се съберат от цялото
село чрез дарения книги и средства, с които
да се закупят още книги, две маси и столове.
Урежда се една стая за библиотека и хората,
жадни за култура и просвета, започват да се
събират на сбирки, беседи, четения. Поставя
се началото на театралната трупа, която с
голям ентусиазъм репетира всяка вечер, за да
зарадва боровската общественост със своите
представления в стария салон, който не може
да побере хората. През 1931 година се открива
читалищно кафене с две помещения: кафене
и библиотека с кафеджия Стамен Тодоров в
дома на Иван Паликарски. Годините са тежки
и трудни. Читалищното кафене става мощен
притегателен център за будните хора в селото,
то е и мястото, където хората си позволяват
организирано да се събират, пазейки се от
властите, и да разговарят за тежкия живот и
възможността за създаване на организация,
от където да тръгне организирана борба за подобър живот. През 1934 година ръководството
на читалището пише писмо до група боровски
младежи, работещи в Германия, да им помогнат
и закупят един радиоапарат. Молбата е уважена
и с колетна пратка от Германия в читалищното
кафене радиоапаратът пристига. Малко след „Развитие-1927”, с. Боровци/
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