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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО 
СЛУЧАЙ 3 МАРТ НАЦИОНАЛЕН 

ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ

Скъпи съграждани,
 Приемете нашите най-сърдечни 
поздравления по повод Националния празник на 

Република България!
 Има ден в календара, който за нас, 
българите, е съкровен и непреходен, ден, който 
не е белязан от следите на времето. Този ден 
многовековната българска история свързва само 
с една-единствена дума, думата Свобода или 

накратко - 3 март!
 И въпреки че 140 години ни делят от 
онзи паметен за народа ни ден, всеки българин, 
където и да се намира по света, знае и помни 
смелостта и саможертвата на българските 
хайдути, войводи и революционери, делото и 
безсмъртието на Апостола на Свободата Васил 
Левски, въодушевлението и пожарищата на 
Априлското въстание, безстрашието и подвига 
на българските опълченци в кръвопролитните 
сражения при Плевен, Стара Загора и решаващата 

Шипченска епопея.
 Обяснението е само едно - петвековната 
борба за свобода на българите е в нашите 
гени, в нашите вени тече кръвта на хилядите 
четници и народни закрилници, дали живота 
си за националноосвободителното движение. 
Още носим в сърцата си онзи непримирим дух и 
порив за свобода. Той ни е завещан от нашите 
предшественици, положили без остатък всичко 

най-свято пред олтара на Отечеството.

 Длъжни сме да помним този ден, в който 
са събрани векове народни страдания, усилия и 
стремеж за свобода! Длъжни сме да го завещаем 
на нашите деца! Длъжни сме да му отдаваме 
заслужената почит и уважение! Не заради нас, 
а заради героите от Копривщица, Перущица, 
Брацигово, Батак, четите на войводите Панайот 
Хитов, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Стефан 
Караджа, Христо Ботев, българските опълченци, 

извоювали правото ни днес да сме свободни.
 Затова на този ден нека бъдем горди, че не 

сме получили свободата си даром!
 Затова на този ден нека сведем глави и се 
поклоним пред всички знайни и незнайни воини, 
отдали живота си за българската, за нашата 

свобода!
Честит национален празник! 

Честит 3 март!

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Иван Кирилов
Председател на ОбС-Берковица

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
ПО СЛУЧАЙ 8-И МАРТ - 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 
ЖЕНАТА

МИЛИ ДАМИ,           
Честит празник!

 
 Приемете нашите сърдечни поздрави и 
пожелания по случай 8 март - Международен ден 
на жената. Един красив ден, озарен от Вашите 

усмивки, ентусиазъм и ведро настроение.
 

 Приемете нашата признателност и 
уважение за безкрайната Ви отдаденост, с която 
отстоявате традициите и духа на българското 
семейство, за силата, с която ни подкрепяте 
в трудните моменти, за нашето мъжко 

самочувствие. 
 Вие сте благословени да дарявате 
живот, да отглеждате и възпитавате децата 
ни. Вашата всеотдайност ни прави по-добри и 
милосърдни. Вие сте нашето вдъхновение, копнеж 
и сила, благодарение на Вас изживяваме по-пълно 

красотата на света. 
 Днес Вие заслужено сте  заели своето 
пълноправно място във всички сфери на 
обществения живот – в управлението, 
образованието, строителството, науката. 
Но това, което прави жените специални и 
незаменими, далеч надхвърля качествата и 

успехите им в професионалната сфера.
 

 Бъдете до нас във всеки един момент от 
живота ни, защото имаме нужда от Вас. Желаем 
Ви здраве, прекрасни мигове, мечти и пролетно 

настроение!

С уважение,
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Иван Кирилов
Председател на ОбС-Берковица

На 3 март заповядайте На пл. 
„радичков“, където заедНо 

ще отбележим НациоНалНия 
празНик На република 

българия. от 10:00 часа На 3 
март 2018 г. /събота/ започват 

тържествеНият ритуал по 
издигаНето На НациоНалНото 

зНаме, празНичНата програма и 
подНасяНето На веНци и цветя. 

оргаНизатори На събитието 
са общиНска адмиНистрация – 

берковица и Нч „иваН вазов -1872″.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА 
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

НА МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД
Община Берковица вече има подписан 
договор за строителство на минерален 
водопровод от сондаж при Минерална баня, 
с. Бързия до Минерална баня, гр. Берковица.
След проведена с НДЕФ съгласувателна 
процедура за обществена поръчка по реда на 
ЗОП е избран изпълнител – ДЗЗД „Ренбилд“, гр. 
София, с който е сключен договор. Предвижда 
се изграждане на водопровод за минерална вода 
с обща дължина 7 786,28 м. Проектът на Община 
Берковица  „Изграждане на водопровод за 
минерална вода от сондаж Минерална баня 
с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица“ 
е на стойност 1 040 109,82 лв. Осигурено е 
съфинансирането на проекта в размер на 520 
000 лв. чрез ПМС 260/2017 г. Останалите 520 000 
лева ще бъдат осигурени чрез  пилотната схема 
на инвестиционната програма „Минерални 
води“. По нея предстои сключване на договор 
на Община Берковица с НДЕФ за осигуряване 
на 50 % от инвестицията. По план през 
пролетта се очаква да започне строителството 
на водопровода. Тече процедура за ползване на 
минерална вода от Общината – проектиране 
и изграждане на обществена минерална 
чешма в района на парк „Свети Георги 
Победоносец“. Общината провежда кампания 
за информиране на бизнеса и гражданите за 
процедурите за ползване на минерална вода.

ДАРЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКА 
„ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

От името на ПГ на „БСП лява България” 
д-р Илиян Тимчев, депутат  от 44-то 
Народно събрание, дари два  екземпляра от 
биографичната книга за Стефан Данаилов 
„Романът на моя живот” на библиотека „Йордан 
Радичков”, в полза на нейните читатели.
Колективът на библиотеката благодари 
за красивия жест и пожелава  
успешна парламентарна година на 
д-р  И. Тимчев и неговите колеги!

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВИ КАНИ 
НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ 
ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ 

ПРАЗНИК 3 МАРТ
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-

БЕРКОВИЦА
На 23 февруари  2018  г. в заседателната зала 
на ОбА – Берковица се проведе редовно 
заседание на Общински съвет. Присъстваха 
19 общински съветници, които разгледаха и 
приеха над 30 докладни записки. На сесията 
бе внесена и 1 извънредна докладна, която 
местният парламент прие да бъде гледана. 
Дневният ред на заседанието включваше:
Информация за дейността на Музеен 
комплекс-Берковица. Мерки за подобряване 
дейността и план програма за 2018 г.;
Информация за дейността на „Обредни 
дейности“ ЕООД, гр. Берковица за 2017 г. 
Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;
Докладни записки;
Питания, предложения и становища 
по обществено значими въпроси.
Общинските съветници дебатираха няколко 
важни въпроса, касаещи дейността на „КОМ 2016“ 
АД.  В тази връзка Общински съвет като принципал 
и отговарящ за създаването, работата и контрола 
на търговското дружество с общинско участие, 
взе решение за сесията през месец март да бъде 
поканен представител на дружество „КОМ 2016“ 
АД, който да бъде изслушан в местния парламент 
относно дейността на дружеството, намеренията 
на главния акционер, както и да чуе и отговори 
на въпросите, вълнуващи берковската общност.
В точка питания, предложения и становища 
по обществено значими въпроси отново бе 
повдигнат и дискутиран въпросът за състоянието 
на уличната мрежа в ж.к „Заряница“.  Инж. 
Милчо Доцов използва случая отново да се 
извини на жителите на квартала за причиненото 
неудобство, посочвайки фактът, че всичко, 
което се прави, е за добро, при строго спазване 
на правилата и закона. Той поясни, че основно 
правило в работата му е първо да се подмени 
водопровода на дадена улица и след това тя 
да се асфалтира цялостно. Улица „Заряница“ 
е включена в проект по Програма за развитие 
на селските райони. Съгласно нея от момента 
на сключване на договор за финансиране 
не може да е реконструира и рехабилитира 
водопровод и канал, поради което Общинска 
администрация с всички произтичащи от 
това рискове ремонтира водопроводите на 
улица „Заряница“ и е решена да го приключи 
в максимално кратки срокове в момента, в 
който атмосферните условия позволяват.
Водопроводи се подмениха и по улиците, 
които са част от общинската пътна мрежа, 
включени в проекта по програмата за развитие 
на селските райони, който беше одобрен през 
месец декември на стойност 6 млн. лева. Това 
са водопроводите по:  ул. „Бук“, Котеновско 
шосе, в с. Слатина, село Боровци и с. Бързия. 
Общата дължина на подменените водопроводи 
е 4000 м., с което се подобри качеството на 
водоснабдяване на населението.  Изградиха 
се нови канализации по ул. „Заряница“ и ул. 
„Бук“ с обща дължина 522 м. Общо собствените 
инвестиции на общината за водопровод и 
канализация през 2017 г. са на стойност 720 000 лв.
Инж. Милчо Доцов поясни, че Община 
Берковица е на финален етап за подписване на 
договор по Програма за развитие на селските 
райони за асфалтиране на улици на стойност 
2 млн. лева. До тогава всички дейности по 
подмяна на ВИК трябва да са приключили.
В този проект са включени следните улици в 
град Берковица –  ул. „Заряница“, ул. „Здравец“, 
ул. „Тузлата“, ул. „Тимок“, ул. „Райко Даскалов“, 
ул. „Мусала“, ул. „Кестенарска“, ул. ‚Даме 
Груев“ и село Бързия – ул. „Артец“ и ул. „Ком“.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 
НА ДОБРОВОЛНИТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТ 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Община Берковица  е сред 39-те общини, 
които във вторник получиха дарение в 
подкрепа на дейността на доброволните 
формирования. Кметът инж. Милчо Доцов 
бе поканен за официалната церемония по 
предаване на дарението. То е организирано и 
доставено чрез инициатива на Националното 
сдружение на общините в Република България, 
с изключителната подкрепа на посолството 
на нашата страна в Швейцария, като израз на 
дългогодишното ползотворно партньорство 
между двете държави. Цялото дарение е 
предоставено на НСОРБ от Федералната служба 
за защита на населението на Конфедерацията.
В подкрепа на дейността на новосформираното 
формирование в Община Берковица,  
дарението съдържа няколко вида облекло за 
доброволците – гумирани панталони, якета и 
шапки за наводнения, пуловери, униформени 
гащеризони, панталони, якета и шапки, 
специални колани. Дарението е принос към 
усилията на общината за възстановяване на 
функциите на доброволците при справяне 
с пожари, бедствия и кризисни ситуации 
и в подкрепа на професионалистите от 
институциите. Доброволното формирование 
в Берковица  е от 15 доброволци, които след 
преминалите курсове за обучение са напълно 
подготвени за работа.  Има 3 спасителни 
групи: за пожарогасене, аварийно-спасителна 
и спасителна. В момента формированията се 
оборудват с екипировка и техника. РСПБЗН-
Берковица предостави чрез Министерството на 
вътрешните работи противопожарен  автомобил, 
който ще се ползва от спасителните групи.
МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДАРИ ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА 
НА БОЛНО МОМИЧЕНЦЕ ОТ 

БЕРКОВИЦА

3-годишната Габриела  от Берковица, която е с 
детска церебрална парализа, получи дарение от 
Младежки общински съвет – нова инвалидна 
количка. Средствата за специализираното возило 
бяха събрани на Коледния благотворителен 
концерт, който младежкият парламент организира 
на 21 декември 2017 година. Събраната сума 
бе в размер на  906, 78 лв. и с нея учениците 
със съдействието на Община Берковица и 
Отдел „Закрила на детето“ поръчаха и закупиха 
инвалидната количка и подаръци за малката Габи. 
Момиченцето не може да ходи и дори да стои 
седнало, затова му трябва специализиран стол, 
за да бъде извеждано на разходка. Родителите на 
детето не могат да заделят такава сума. Майката 
на Габриела, Павлинка, изрази огромната си 
благодарност към всички, които й подават ръка.

ПО-НИСКИ ТАКСИ В ДЕТСКИТЕ 
ГРАДИНИ В БЕРКОВИЦА ЗА 

ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ 
ГРУПИ

По предложение на кмета на Общината инж. 
Милчо Доцов на Заседание на ОбС-Берковица през 
м. януари бе взето решение, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и в изпълнение на чл. 12 
от Наредбата за финансиране на институциите 
в системата на предучилищното и училищно 
образование, да се намали месечната стойност на 
хранодните, заплащана от родителите на децата, 
посещаващи подготвителна група 5-годишни и 
подготвителна група 6-годишни в детските градини 
в Берковица. Намалението ще е както следва:
Намаление за първо дете в семейството с 1/3;
Намаление за второ дете в семейството с 50 %;
Освобождаване от заплащане 
за трето дете в семейството.
Предучилищното образование за 5- и 6- годишните 
е със задължителен характер и точно в това 
направление Общината планира намаление с 
цел облекчаване на родителите и стимулиране 
посещаемостта на децата от подготвителните групи.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 
НА СДРУЖЕНИЕ „НАРОДЕН 

БУДИТЕЛ“

На 08.02.2018 г. Сдружение „Народен будител“ 
проведе своето отчетно-изборно събрание. 
Присъстваха близо 80 учители пенсионери 
от общо 114 членове в клуба. На събитието 
присъства и зам.-кметът на Община Берковица 
г-н Радослав Найденов, който засвидетелства 
уважението си към тяхната всеотдайна 
работа, потвърждавайки думите на новия 
Видински митрополит Даниил, че „епархията 
не е бедна – бедно е мисленето, бедно е 
обезверяването, и това ни прави бедни.“ 
Г-н Найденов с вълнение допълни, че той, 
за радост, е от поколението, което познава 
истинските ценности от преходните увлечения 
и фалшивите стойности. И това е така, защото 
на това са ги научили най-добрите учители, 
дали всичко от себе си, за да изградят техните 
характери. Той им благодари за трайните следи, 
които са оставили в живота на връстниците му.
И  през 2018 година ръководството на Община 
Берковица ще подкрепи всички пенсионерски 
клубове в общината, увеличавайки общата 
им субсидия от 28 800 на 31 000 лева.  От 
отчетния доклад на клуба  за 2017 г. става 
ясно, че през този период те са водили активна 
организационна и културна дейност. Водещо 
начало има културната дейност. Към днешна 
дата Сдружение „Народен будител“ е едно 
от най-активните в Община Берковица. 
Учителите-пенсионери са изключително 
отговорни, душевно богати хора, които се 
включват във всички мероприятия на общината.
На отчетно-изборното събрание учителите-
пенсионери приеха и годишния си план за 2018 г., 
както и докладите на контролно-ревизионните 
комисии. В дневния ред бе включен и избор 
на нов Управителен съвет на сдружението.
От Сдружение „Народен будител“ 
благодариха на общината за подкрепата 
и съдействието, което им оказва.
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УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

НА МЕЖДУНАРОДНАТА 
ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА 

„ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“
За поредна година Община Берковица взе 
участие в 35-тото издание на Международната 
туристическа борса „Ваканция и СПА Експо“, която 
се проведе от 14 до 16 февруари 2018 г. в столицата.
В тазгодишното издание участие са взели над 
350 организации от България и още 22 страни- 
национални туристически организации, 
туроператори и агенции, хотелски вериги, 
балнеолечебни и спа центрове, общини, 
асоциации и сдружения, пътнически агенции, 
онлайн платформи, софтуерни фирми, винарски 
изби, фирми за хотелиерско и спа оборудване.
Община Берковица се представи на щанда с богат 
набор от рекламни материали: брошура за Берковица, 
туристическа карта „Западен Балкан“, туристическа 
карта „Берковският Балкан“, брошура „Неоткритите 
тайни  на Западна Стара планина“, административна 
карта на града, дипляна „Красотите на Берковица“,  
дипляна за Етнографски музей, дипляна за 
културния и спортен календар на Община Берковица 
за 2018 г., дипляна за фестивала на духовата музика 
„БДМ ФЕСТ“, картички от града, флаери и визитки, 
предоставени от семейни хотели и къщи за гости.
Щандът бе богато украсен с тематични банери за 
Музеен комплекс-Берковица, банер, рекламиращ 
фестивала на духовата музика  „БДМ ФЕСТ“, 
берковска керамика, ръчно тъкани пана; бе 
предоставена и възможност за дегустация на 
берковска баница и минерална вода „Ком“.
Интерес за посетителите бе богатият асортимент 
на минерална вода „Ком“, както и фактът, че тя се 
бутилира в с. Бързия. На гостите бяха раздавани 
дискове на Берковската духова музика – една от 
емблемите на града. Голям интерес представляваше 
и зона Ком, както през лятото с различните преходи 
по еко пътеките в берковската планина и покоряване 
на връх Ком, така и през зимата  с условията 
и възможностите за ски туризъм; защитена 
местност Хайдушки водопади; Лесопарк „Калето“.
Не по-малък интерес предизвика и предстоящото 
изграждане на минералния водопровод, 
довеждането на минералната вода до Минералната 
баня в гр. Берковица и възможностите за 
бъдещо развитие на спа туризъм в Берковица.
Провокиран е интересът на посетителите към 
Берковица, като са представени поотделно всяка 
една от забележителностите в града и е акцентирано 
на трите обекта, включени в Музеен комплекс–
Берковица, Часовниковата кула, Чешма „Малинарка“, 
Лесопарк Калето, църквите в града, Клисурски 
манастир. Най-голям интерес е предизвикало 
предстоящото провеждане на фестивала на духовата 
музика, както от хора, присъствали на фестивала 
през миналата година, така и от такива, които за 
пръв път ще го посетят. Утвърдените фестивали 
в Берковица „Лачени обувки“  и  „Балканът пее 
и танцува“ също са представлявали  интерес не 
само за широката публика, но и за журналисти. 
Получени са предложения от национални 
медии за реклама на нашите фестивали, а също 
и за други по-значими събития в нашия град.
Първият ден от изложението е бил определен само 
за професионалисти и изложители, туроператори 
и туристически агенции, общини и туристически 
информационни центрове, което е предоставило 
възможност за по-подробно представяне на 
възможностите за туризъм в Община Берковица и за 
създаване на по-пълноценни контакти с потенциални 
гости на града, с представители от бранша и др.
Участието на Община Берковица в туристическата 
борса постигна добър резултат. Получена е заявка от 
група от 100 човека и частни лица за летния сезон, 
както и намерение от софийски хор от 120 човека 
за посещение в града и възможност за изнасяне 
на безплатен концерт в НЧ „Иван Вазов 1872“.
ТИЦ – Берковица осъществи контакти с 
други ТИЦ-ове в страната, обменен е опит 
и са обсъдени идеи за по-добри практики.

„НИКОЙ НЕ ОБИЧА ЖИВОТА 
ТОЛКОВА, КОЛКОТО ТОЗИ, 

КОЙТО ОСТАРЯВА.“
/СОФОКЪЛ/

Традиция при ПК „Берковски кестен“ с председател, 
енергичния и мъдър г-н Тодор Кръстев, е всяко 
тримесечие да се организира тържествена среща 
за рождените дни на членовете и юбилярите. На 3 
февруари 2018 г., бодри и весели, членовете на клуба 
пристигнахме в уютното помещение „Тодорини 
кукли“ с управител Калин. Залата бе слънчева, 
топла и с красиво подредени маси.  С топли 
думи и наздравица бяха поздравени юбилярите 
и рождениците. Певческа група „Здравец“ с 
ръководител инж. Панталей Синигерски, която 
всяка година носи награди от конкурси, омая 
с медените си гласове нас, присъстващите. 
Тържеството бе съчетано и с празника на лозаря. 
По този повод  бе организиран конкурс за най-
добро произведено вино и ракия – реколта 
2017 г. Комисията по дегустация бе в състав:
1.Костадин Михайлов – председател;
2.Валентин Кръстев – член;
3.Иванка Коцева – член.
На класиралите се на първо, второ и трето място 
бяха връчени награди – лозарска ножица, чаши за 
вино и чаши за ракия. Връчен бе и лозов венец на 
всеки награден. След тържествения обяд имаше 
хора, танци и правене на снимки за спомен.  
Сърцата ни бяха изпълнени с топлина, радост и с 
много усмивки, наша най-добра защита за спокойни 
старини. Разотидохме се доволни от приятното 
прекарване и разтоварени от ежедневните грижи 
и проблеми. Такъв е животът в пенсионерския 
клуб „Берковски кестен“, наброяващ 270 членове, 
всички активни радетели за спокойни старини.
Величка – член на клуба

ВНИМАНИЕ, ПЕНСИОНЕРИ!

По идея на гл. инспектор на РУ-Берковица Бисер 
Йончев в ПК „Берковски кестен“ на 30 януари 2018 
г. бе изнесена лекция на тема „Противодействие 
на телефонни измами“. Лектори бяха полицейски 
инспектор Димитър Генов и младши полицейски 
инспектор Иван Иванов. Присъстваха около 
60 човека. На зададените въпроси от страна на 
пенсионерите бе отговорено компетентно и бе 
разяснено как трябва да се постъпва при дадени 
ситуации. Никога полицията не изисква съдействие 
в парично отношение. Тъй като се прояви голям 
интерес към такъв вид лекции се реши: Всеки 
първи вторник от месеца да има присъствие от 
служители на РУ-Берковица, които ще изнасят 
беседи по актуални въпроси, ще отговарят на 
зададени такива. Изказваме голяма благодарност 
към инициативата им, защото хората от трета 
възраст са най-уязвими към такъв вид измами.

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ!
Денят 14 февруари ще остане завинаги спомен 
в моя личен живот. Празникът, посветен на 
виното и любовта, остана за мен неизживян, 
въпреки, че беше добре организиран с интересна 
програма. Началото беше тържествено, радостно 
и с весело настроение от членовете на клуб 
„Туристи-ветерани“, гр. Берковица, които го 
организираха. Още не беше започнал обяда, 
когато с мен се случи инцидент. Препънах се в 
една чанта и паднах. Ударът беше силен, доведе до 
счупване на колянната ставна капачка. Болката 
беше страхотна. Последва линейка, изпращане в 
Монтана за рентген, операционна манипулация 
и настаняване в ортопедията. Поради това, че 
близките ми бяха извън града на работа, не можаха 
да дойдат и да ми помогнат, но приятелките ми 
Генка Минчева и Пепа Соколова бяха до последния 
миг до мене. Думичката благодаря за тях е малка, 
затова ви казвам, момичета, обичам ви, защото сте 
не само приятелки, но сърцата ви са изпълнени 
с доброта, човечност и всеотдайност към 
ближния. Качества, които много хора в днешно 
време не притежават. Благодаря и на семейството 
си, особено на внучката Моника, която полага 
системни грижи за мен. Благодаря на съседките 
си Вецина и Златка, които през деня ме навестяват 
и ми помагат във всекидневието. Благодаря на 
всички приятелки: Виолета, Дида, Магда, Тони, 
Нина, Верчето, Стоянка, Тренка, Стефан и много 
други, чийто телефони непрекъснато звъняха, 
поддържаха духа ми с благи думи и пожелаваха 
бързо оздравяване. Благодаря на всички, 
които съпреживяха болката ми заедно с мен.
З. Цветкова

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Жената! Майката! И силна и слаба! И 
смела и предпазлива! И нежна и гневна! 
И мъдра и предпазлива! И любвеобвилна 
и придирчива! Жената! Майката! 
Вечната и святата! Странна  е твоята 
женска съдба – огън да бъдеш в огнище, 
в извора – жива вода, чашка на весело 
цвете и утро на пролетен ден. Радваш! И 
всичко раздаваш. И обич. И думи. И хляб. 
Мъжката сила и слава събираш в юмрука 
си слаб. За тебе в своя свят огромен, 
какви слова да избера? Самата ти си 
просто песен – жена и майка, и сестра!
Във връзка с предстоящия празник – 8 
март, ръководството на сдружение 
„Народен будител“ поздравява всички 
жени от сдружението, от останалите 
клубове и от града и региона. На всички 
тях желае здраве, щастливо дълголетие, 
много късмет и радост безкрай!
От ръководството на сдружението
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БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА 
НА ЛЕВСКИ

„О, майко моя, Родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачиш?“
На 19.02.18 г. се навършиха 145 години от обесването 
на Апостола на свободата – Васил Левски. Стотици 
жители на Община Берковица  се стекоха  на 
бул. Мрамор, за да отдадат почит пред делото на 
Васил Левски.  Гости на възпоменателния ритуал 
бяха народният представител д-р Илиян Тимчев, 
председателят на Общински съвет Иван Кирилов, 
кметът инж. Милчо Доцов със своя екип, общински 
съветници, директори на училища и детски градини 
и общественици. Присъстваха много ученици 
и граждани. Събитието започна с едноминутно 
мълчание в памет на Апостола и слово за Левски, 
представено от г-н Григор Григоров, учител по 
история в Трето ОУ „Иван Вазов“. Ученици от 6.а 
клас при Второ ОУ „Христо Смирненски“  бяха  
подготвили програма в памет на Апостола.  Поднесени 
бяха венци и цветя пред паметника на Васил Левски.
Нека  сведем глава и почетем паметта на този голям 
българин, дал живота си за нас! И, както казва 
проф. Иван Стоянов: „Всеки българин, където и 
да е, носи в сърцето си Левски и всеки се гордее с 
неговата личност. Всички българи се прекланят 
пред паметта на Апостола, но мисля, че това не е 
достатъчно. Левски не ни е нужен като идол, а като 
човек, личност и пример…“ Поклон, Апостоле!

ПАВЛИНА ФИЛИПОВА – 20 
ГОДИНИ ШАМПИОН В СЪРЦЕТО 

НА БЕРКОВИЦА

На 9 февруари преди 20 години България празнуваше 
най-успешното участие на своите олимпийци. 
На върха в Нагано 1998 стъпва Екатерина 
Дафовска след забележително представяне 
в индивидуалния старт на 15 км в биатлона.
Друга голяма българка – Павлина Филипова от град 
Берковица - също реализира изключителен резултат 
в  дисциплината. Единствено малшансът от 0,2 сек. 
я остави на крачка от бронза. Но от този момент в 
очите на хората от Берковица Павлина Филипова 
вече бе шампион от олимпийска величина. По 
този повод кметът на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов изпрати поздравителен адрес до 
нашето момиче Павлина Филипова и нейния 
треньор Георги Ганчев, с който изрази заслуженото 
уважение и гордост на хората от Община Берковица.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

        УВАЖАЕМА Г-ЖО ФИЛИПОВА,

        УВАЖАЕМИ Г-Н ГАНЧЕВ,

 Изминаха 20 години от момента, в който всички 
с притаен дъх стояхме пред малкия екран и трепетно 
очаквахме и изживявахме всеки изстрел на рубежа и всеки 
пробег на нашите олимпийци в Нагано през 1998 г. Особено 
силно сърцата ни туптяха, когато нашата Павлина 
Филипова преследваше своята олимпийска мечта.

        Уважаема г-жо Филипова,

 Благодаря Ви от мое име и от името на всички 
жители на Община Берковица за това, че с достойното си 
представяне Вие наредихте града под Ком на световната 
олимпийска карта. Малко са постиженията и миговете, 
които могат да се сравняват с Вашето 4-то място на 
най-престижния форум, какъвто е зимната олимпиада.
Благодаря Ви за усилията да дадете най-доброто от 
себе си за спорта, за клуб „Берковски олимпиец“, който 
заедно създадохме през 2006 година. Макар и само на 
12 години, клубът вече е между добрите български 
отбори. Доказателство за това е новата олимпийска 
надежда от Берковица – Десислава Стоянова. 
Величието на един спортист се измерва не 
само със собствените постижения, но и с 
това, което оставя след себе си като предаден 
опит и вдъхновение на следващото поколение.
Бъдете все така всеотдайна в благородната мисия 
за възпитаване на нравствени ценности и спортен 
дух в младото поколение. Гордеем се, че сте част 
от историята на нашия град и продължавате да 
бъдете пример за подражание на нашите деца!

Уважаеми г-н Ганчев,

 Изразявам своето уважение към Вас, 
който с много труд, себеотдаване и търпение като 
треньор на Павлина Филипова, постигнахте успехи 
в Нагано, което е повод за гордост за всички нас!
Бъдете живи и здрави! Ние ще продължим да бъдем до 
вас, както до сега! Имената Ви са визитната картичка 
на Берковица пред света и ние се гордеем с това!

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 
ТОДОРОВДЕН

Голям брой мераклии се включиха в кушията за 
Тодоровден в Берковица, която се проведе в местността 
Чепраза по пътя за село Ягодово. В надбягванията, които 
традиционно се провеждат всяка година под Ком, се 
съревноваваха 16 участници. Най-бърза бе кобилата 
Вихра с ездач 17-годишния Стилиян Михайлов, който е 
и неин собственик. Стилиян има две победи от участията 
си в кушията, а миналата година бе на трето място. 
На второ място се класира кон Блейк с ездач Румен 
Чавдаров и собственик Пламен Ангелов. Трети стана 
кон Сегмент с  ездач Альоша  Здравков и собственик 
Красимир Русимов. Победителят получи награда 200 
лева, осигурена от Община Берковица, 150 лв. за второ 
място и 100 лв. за третото място. Наградите връчи зам.- 
кметът г-н Радослав Найденов. Поощрителна награда 
от 10 лева получиха и всички останали участници.

„МОИТЕ ПЕСНИ ЗА ЧУДНИЯ 
БЕРКОВСКИ КРАЙ“

/Посветено на биатлонистката Павлина Филипова/
Роди се момиче под снежния Ком,

наречено с име Павлина.
С хубост и воля, дарени от Бог,

известна девойка красива.

Берковско момиче, как волно летиш,
кат птица по пистите бели!

Донасяш навред ти от целия свят,
успехи от спортни победи!

В далечно Нагано следихме с възторг,
мечтата ни звездна да сбъдваш!

Със ските си бързи ти пак ни плени,
с победа, Павлина, се връщаш!

Берковица родна, приветства те теб,
и радост в очите ни има!

С обич и нежност те срещаме днес!
Гордеем се с тебе, Павлина!

Лили Русинова

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 
ПОЗДРАВИ НОВИЯ ВИДИНСКИ 

МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ

Кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов лично приветства и връчи поздравителен 
адрес на новия Видински Митрополит Даниил. В 
поздравлението си  инж. Доцов  изразява своята 
увереност, че новият водач на Видинска епархия 
ще бъде достоен наследник на своя предшественик.

   ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС                    

 „ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

         Особено сме щастливи да Ви кажем, че Община 
Берковица Ви очаква с много радост, с много надежда, 
с голямо желание да бъдете пътят, който ние следваме 
към духовното благоденствие! Споделяме радостта 
с вярващите от Видинска епархия и Ви желаем дълги 
години  мирен и благодатен живот.   Вярваме, че ще водите 
епархийската църква и ще се грижите за нашите души 
с обич и търпение по пътя на духовното израстване.

 Нека Бог Ви даде сили  и търпение да ни водите 
по правилния път на вярата и доброто, защото 
за нас Българската православна църква е опора за 
съхраняване на православното единство, на българския 
национален дух и култура, на единна България.

 Пожелаваме Ви здраве, мъдрост и успех в името 
на християнските ценности, в името на родолюбието, 
в името на добруването на българския народ.“       


