
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
понеделник, 02 април 2018 г., БРОЙ 208(85).      Разпространява се  безплатно! 

ПРОГРАМА
ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 

1 АПРИЛ - ЦВЕТНИЦА /НЕДЕЛЯ/

8.30 ЧАСА – ЦЪРКОВНА СЛУЖБА – 
ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ
10.30 ЧАСА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАРОДНИЯ 
ОБИЧАЙ КУМИЧЕНЕ ОТ ТАНЦОВА 
ШКОЛА “БЕРКОВСКА КИТКА” – РЕКАТА ДО 
ЗАВЕДЕНИЕ “ПАРАДАЙС”

2 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

17.30 ЧАСА –  ИЗЛОЖБА “ВЕЛИКДЕНСКА 
УКРАСА”- СЕДМИЦА НА ПИСАНИТЕ ЯЙЦА 
В ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БЕРКОВИЦА 
  

3 АПРИЛ /ВТОРНИК/

10.00 ЧАСА – ПОСРЕЩАНЕ НА ВЕЛИКДЕН 
С ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА И ОТКРИВАНЕ 
НА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА 
НА КАРТИНИ НА ИЛИЯ КОСТОВ – 
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “БЕРКОВСКИ 
КЕСТЕН”

6  АПРИЛ /ПЕТЪК/

8.30 ЧАСА – ЦЪРКОВНА СЛУЖБА – 
ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ
11.00 ЧАСА - ВЕЛИКДЕНСКА ТОМБОЛА – 
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
19.00 ЧАСА  - ЛИТИЯ ОКОЛО ХРАМОВЕТЕ 
С ПЛАЩЕНИЦАТА – ПРАВОСЛАВНИ 
ХРАМОВЕ

7 АПРИЛ /СЪБОТА/

10.00 ЧАСА - ТРАДИЦИОНЕН МОТОКРОС 
“МЕЗДРЕЯ 2018” - СВОБОДНИ ТРЕНИРОВКИ 
И КВАЛИФИКАЦИЯ - ПИСТА КРАЙ С. 
МЕЗДРЕЯ

11.00 ЧАСА  – ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ  С 
УЧАСТИЕТО НА ФОЛКЛОРНИ КЛУБОВЕ 
“ТАНЦУВАЙ ЗА ЗДРАВЕ”, “ВЕСЕЛИЕ” И 
“УСМИВКА” КЪМ НЧ “ИВАН ВАЗОВ - 
1872” – ГР. БЕРКОВИЦА  И ФОЛКЛОРНАТА 
ИЗПЪЛНИТЕЛКА РАДОСТИНА ПАНЬОВА – 
ПЛ. ЙОРДАН РАДИЧКОВ

23.45 ЧАСА – ВЕЛИКДЕНСКА СЛУЖБА - 
ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ

8 АПРИЛ - ВЕЛИКДЕН /НЕДЕЛЯ/

10.00 ЧАСА – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 
НА ТРАДИЦИОНЕН МОТОКРОС “МЕЗДРЕЯ 
2018” - ПИСТА КРАЙ С. МЕЗДРЕЯ

11.00 ЧАСА – ВЕЛИКДЕНСКО ВЕСЕЛИЕ 
С МЛАДЕЖКИ  ДУХОВ ОРКЕСТЪР 
“БЕРКОВИЦА”, ТАНЦОВИ  СЪСТАВИ И 
СОЛИСТИ КЪМ НЧ “ИВАН ВАЗОВ - 1872” – 
ГР. БЕРКОВИЦА – ПЛ. ЙОРДАН РАДИЧКОВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА,

 В навечерието сме на светлия 
християнски празник - Възкресение 
Христово. Празник, който носи 
посланието за силата и тържеството 
на живота, духа и вярата. Великден е 
денят, в който сърцата ни се изпълват 
с любов, със състрадание и щедрост.
 Нека не само на този празник 
отправяме своята съкровена молитва 
за здраве, мир и благодат за себе си, за 
семействата си, за народа ни! Защото  
Христос Воскресе за всички нас, за да 
не губим никога вярата си в доброто и 
да бъдем в мислите и делата си повече 
човеци! Да бъдем по-добри, да прощаваме 
и да даряваме, и да благодарим 
от сърце за това, което имаме!
 Пожелаваме на всички 
Вас здраве, благополучие и 
светли Великденски празници!

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Иван Кирилов
Председател на ОбС-Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧВА 
ИНИЦИАТИВА ЗА ПУБЛИЧНО 

ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА С 
ГРАЖДАНИ

Община Берковица започва инициатива за публично 
частни партньорства с граждани за изграждане, 
ремонт, поддръжка и облагородяване на тротоари 
и междублокови пространства – материали от 
общината, труд от кандидатстващите. Желаещите 
със съвместни усилия да подобрим прилежащите 
площи около жилищните сгради, могат да 
кандидатстват в Община Берковица  за отпускане 
на материали. За целта в Центъра за информация и 
услуги на гражданите /на партера на ОбА/ се подава 
заявление от собственици и домоуправители – 
свободен текст и телефон за връзка. В заявлението 
ясно трябва да е описано какви и колко материали 
са необходими и какво ще бъде направено с тях. 
Исканията се приемат до 30.05.2018 г. Документите  
ще бъдат разгледани, одобрени и класирани от 
комисия. Материалите ще се получават с приемо-
предавателен протокол. Комисия от Общината ще 
проверява обектите и дали заявените материали 
са вложени по предназначение. След проверката 
ще бъде изготвен констативен протокол.

ВАС ОТХВЪРЛИ ЖАЛБИ НА 
СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ СРЕЩУ 

САНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА
Върховен административен съд отхвърли 
окончателно жалби на фирми срещу 
санирането на обществени сгради: НЧ 
„Иван Вазов-1872“-Берковица, сграда на ДГ 
„Звънче“ и сграда на общинска и държавна 
администрация, както и срещу санирането 
на : жилищна сграда, находяща се в гр. 
Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, 
вх. А и вх. Б“ и жилищна сграда, находяща се 
в гр. Берковица, ул. „Александровска“ №27, 
бл.25 и бл. Ален мак 35“. Подадените жалби 
от фирмите срещу решение на Община 
Берковица за избор на изпълнители  за 
енергийна ефективност на обществени 
и  жилищни сгради по ОП „Региони в 
растеж“ забавиха реалното изпълнение на 
проектите с повече от 6 месеца. Решенията 
на ВАС изцяло препотвърждават решенията 
на КЗК, които са в полза на Общината.
ВАС отхвърли жалбите като неоснователни. 
Сега на Община Берковица предстои 
да сключи договори с фирмите 
изпълнители на енергийна ефективност 
на тези обществени и жилищни  сгради.
В момента общината върви към одобряване 
на разрешение за строеж  на РУ „Полиция“-
Берковица, където предстои да стартират 
дейностите по енергийна ефективност. 
Вървят и съгласувателните процедури 
за жилищните сгради, за които има 
сключени договори с фирми изпълнители.

„БЕРКОВИЦА МОЯ“

НА 3 АПРИЛ 2018 ГОДИНА 
ОТ 10:00 ЧАСА В КЛУБА НА 

ПЕНСИОНЕРА ЩЕ БЪДЕ 
ОТКРИТА ИЗЛОЖБА НА 
КАРТИНИ И ЖИВОПИС 

„БЕРКОВИЦА МОЯ“ НА ИЛИЯ 
КОСТОВ.

ЗАПОВЯДАйТЕ!
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ 

ПРОЕКТ КЪМ ПУДООС
На 02.03.2018 г. Община Берковица внесе 
проектно предложение „Спортувай 
активно сред  природата“  за финансиране 
от ПУДООС  по Национална кампания 
„За чиста околна среда-2018“ на тема 
„Обичам природата и аз участвам“. 
Стойността на проекта е 9999,60 лв.
Проектът предвижда изграждане на кът 
за отдих в кв. „Заряница“. Дейностите, 
които ще се извършат по проекта, ще са:
Почистване на терена; Облагородяване-
засаждане на  дървета, храсти и цветя; 
Изграждане на зона за отдих и свободно 
време – поставяне на пейки и кошчета за 
отпадъци;  Изграждане на зона   за   спортни 
дейности-поставяне на фитнес уреди 
на открито и тенис на маса на открито;
Реализирането на дейностите по 
проекта ще повиши екологичната 
култура и ще изгради навици и 
самосъзнание за опазване на околната 
среда, както и за поддържане на 
чистота на мястото за отдих и спорт.
Новият кът за отдих в кв. „Заряница“ ще 
допринесе за подобряване качеството 
на живот в общината чрез създаване 
на условия за спорт и отдих, както 
на жителите на квартала и града, 
така и на гостите и посетителите му.
Цялостният ефект от проекта ще 
е облагородяване на запустелите, 
завехнали  зелени площи, създаване 
на нов облик  на междублоковото 
пространство в ж.к „Заряница“ чрез 
изграждането на място за спорт сред 
природата и обособяване на зона за 
отдих, поставяне на табела, кошчета 
за отпадъци, което ще е предпоставка 
живущите в района, родители, деца и 
гости на града, да прекарват комфортно 
почивката си в свободното време.
 Село Котеновци също внесе 
проектно предложение „Природата на 
село Котеновци – богатство и ценност“ 
за финансиране от ПУДООС  по 
Национална кампания „За чиста околна 
среда-2018“. Стойността на проекта 
е 7 974,00 лв. По него се предвижда:
Облагородяване на терена и 
създаване на цветни градини – цветя, 
декоративни храсти, декоративна 
трева, дървена ограда, речни камъни;
Изграждане на зона за отдих
Оформяне на кът за отдих чрез замяна 
на старата тротоарна настилка с нова 
такава, поставяне на 7 (седем) броя 
пейки, поставяне на съдове за смет – 
6 (шест) броя кошчета за отпадъци, 
поставяне на стойка за велосипеди;
Дейности, свързани с формиране на 
отговорно отношение към околната 
среда. Проектите чакат одобрение. 

ПЛАКЕТ И ГРАМОТА 
ОТПЪТУВАХА ОТ БЕРКОВИЦА 

ЗА ТРОЯН

И тази година през месец февруари Местната 
комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните 
обяви конкурс за „Най-розов клас“, който 
обхваща учебните заведения на територията 
на Община Берковица. За най-голяма изненада 
на всички ентусиазирано участие взеха 
ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Троян. Общо 
149 деца от 7 паралелки от занаятчийското 
градче изпратиха  снимки до Комисията 
как изразяват своето „Не на тормоза“.
Неочакваната кандидатура развълнува и 
впечатли нашата Комисия. При определяне 
на класирането бе взето решение да бъдат 
наградени с почетна грамота и плакет за 
участие нашите нови приятели от Троян.
В изпълнение на това решение наградата 
отпътува за СУ „Васил Левски“, гр. Троян.
Участието на учебни заведения извън 
територията на общината и обхвата на конкурсите 
е поредното доказателство, че положените 
усилия за превантивна и широкообхватна 
работа с децата са в правилната посока.
Вярваме, че в рамките на подобни инициативи 
и нестандартна комуникация с децата се 
ражда успехът – „Доброто започва от тях“.

РАЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ 
ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

ЗА ХРАНИ СТАРТИРА НА 
ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА ОТ 2 АПРИЛ 2018 Г.
В изпълнение на Оперативната програма 
за храни и/или основно материално 
подпомагане по Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица 
(ФЕПНЛ) – План 2018, Българският 
Червен кръст започва поетапно 
раздаване на индивидуални пакети с 
хранителни продукти от 02.04.2018 г.  
до 25.04.2018 г.  в Община Берковица. 
Списъците на правоимащите групи и 
График за раздаване са изложени в пункта 
на БЧК Берковица (сградата на Домашен 
социален патронаж – Берковица, ул. 
„Мусала“ № 6). Работно време на пункта 
– от 9:00 ч. – 12:00 ч. и от 13:00 ч.-16:00 ч.
В списъците на Агенцията за 
социално подпомагане са включени 
следните категории граждани:
Лица и семейства, подпомагани с 
целеви помощи за отопление през 
отоплителен сезон 2015/2016 г.;
Майки (осиновителки), които са 
получавали месечни помощи за 
отглеждане на дете до навършване 
на една година по реда на чл. 8, ал. 1 
от Закона за семейните помощи за 
деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
Лица и семейства, получили 
еднократна целева помощ за ученици, 
записани в първи клас по чл. 10а 
от Закона за семейните помощи за 
деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
Лица и семейства, получили еднократни 
или месечни помощи, предназначени 
за превенция и реинтеграция, 
отглеждане на детето при близки и 
роднини и в приемни семейства по 
реда и условията на Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на 
детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
Лица и семейства, инцидентно 
пострадали при бедствия и аварии 
при форсмажорни обстоятелства, 
подпомогнати с еднократна помощ по 
реда на чл. 16 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане 
(ППЗСП), въз основа на установеното 
индивидуално ниво на материално 
лишение към м.октомври 2016 г.
Лица с установени 90 % трайни 
увреждания с чужда помощ, получили 
интеграционни добавки по реда на 
Закона за интеграция на хората с 
увреждания (ЗИХУ), които имат личен 
доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
Лица получили месечни помощи 
за отглеждане на дете с трайно 
увреждане, по реда на чл.8д от 
Закона за семейните помощи за деца 
(ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Пълният график по области е 
публикуван на интернет страниците на 
БЧК – www.redcross.bg и на Агенция за 
социално подпомагане (АСП) – www.
asp.government.bg, където се отбелязват 
и евентуалните актуализации. 
Пунктове за раздаване на храни има на 
територията на цялата страна, дори и 
в най-малките и отдалечени населени 
места в страната. Подробна информация 
може да бъде получена от отговорните 
служители във всяка териториална 
структура на Агенцията за социално 
подпомагане, както и в офисите на 
партньорската организация БЧК.
Лицата и семействата, които през 
2017 г. са получили като правоимащи 
продуктите от първия транш, при 
втория транш сега се подпомагат с още 
7 вида храни – бисквити, леща, консерва 
скумрия, мед, доматено пюре, лютеница 
и грах, на  обща стойност 46 лв. Пакетите 
от втория транш получават и лицата в 
затруднено положение, които са имали 
право, но по някаква причина не са 
успели да вземат раздадените през 2017 г. 
храни. Разпределени са 5031 тона храни.
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НАШ ПЛАНИНАР „ВЗЕ“ ОЩЕ 

ДВА ВЪРХА

На 21.02.2018 г. Ивалин Ценов от с. Костенци 
изкачи първенеца на Африка. Планината 
Килиманджаро е съставена от три загаснали 
вулкана сред множеството такива в източната 
част на Централна Африка – в Танзания. Ето какво 
сподели той: „На летището бяхме посрещнати 
от представител на обслужващата фирма и 
след кратка почивка се отправихме към офиса 
на фирмата. Там ни провериха екипировката, 
назначиха и обслужващия персонал /двама 
водачи, готвач и носачи – общо 10 бр./  Всичко 
това само за двама туристи. С транспорт ни 
откараха до един от входовете на национален 
парк, от където след съответната регистрация 
поехме пеша нагоре. Минава се през „ дъждовна“ 
гора /джунгла/, след това през тропически 
храсти и накрая скалист сипей.  За четири дни 
/бивакувания на палатки в съответните лагери/ 
успяхме да достигнем до базовия лагер. От там 
стартираме на 22.02.18 г. в 24:00 часа през нощта 
и за около 5 ч. 30 мин. преодоляхме последния 
най-труден участък с денивелация 1000 м. и 
достигаме /към 7:30 часа/ най-високата точка – 
връх UHURU PEAK  /Свобода/ – 5 895 м. Той се 
намира на хълма, ограждащ вулкана Кубо. На 
връщане се отклонихме от пътя като влязохме 
към кратера му. Там, изкачвайки уморени един 
хълм, надзърнахме в кратера на вулкана, който 
се смята за активен. Следва бързо спускане към 
лагера /обяд и почивка/ и продължаване до 
друг вход на парка. С транспорт се прибрахме 
до град Моши. Така за 2 дни свалихме около 
5000 м. денивелация, преминавайки през 
три сезона /зима, пролет, лято/. Връчиха ни 
„златен“ сертификат за върха, а ние изразихме 
съответната благодарност към помощниците, 
подпомагайки „социално“ техните семейства. 
Останалите три дни посветихме на разглеждане 
на животинския свят на парковете на Танзания. 
На 06.09.2018 г. в същия състав изкачихме 
първенеца на Европа – връх Елбрус /5642 
м./ Върхът, съставен от източен и западен, е 
бил вулкан, намиращ се на 10 км. в страни от 
главното Кавказко било, разделящо Грузия от 
автономната Габардино-Балкарска република 
на Русия. Без никакви помощници, ползвайки 
само лифта от курортното селище Тераскол, за 
два дни /с една нощувка на 4 100 м./ изкачихме 
върха. За съжаление случихме влошаване на 
времето и на връщане не успяхме да качим 
и източния /по -нисък с 20 м./ връх. Но се 
прибрахме в хижата, където през нощта 
натрупа повече от педя сняг. Тези върхове 
нямат техническа трудност, единственият 
проблем е височинната поносимост на 
организма и изненадите на времето.“
На 12.02.2014 г. И. Ценов  изкачи първенеца 
на Южна Америка /вр. Аконкатуа-6962 м./ 
Така в актива си той има 3 континентални 
първенци, всичките образувани в 
резултат на вулканична дейност.

3 МАРТ – ДЕН СВЕЩЕН 

3-ти март – ден свещен в пенсионерски клуб 
„Берковски кестен“. Настроението е приповдигнато 
– много хора, цветя и знамена! Всички със затаен 
дъх слушаха прекрасната реч на г-жа Сотирова, 
съпроводена с хубавите революционни песни на 
мъжката певческа група под ръководството на инж. 
Синигерски, накараха сърцата ни да затуптят по- 
учестено. Свободата, която ни завещаха нашите 
деди, в този ден ние оценихме отново! Безценният 
дар би бил немислим без неизчислимите жертви, 
знайни и незнайни, за които нашите деца трябва да 
знаят, нашият дълг е да ги научим на това! В този 
ден пред нас, под ръководството на Лилия Антонова 
и Петранка Здравкова застанаха и децата от Второ 
ОУ „Христо Смирненски“. Техните песни и стихове 
повдигнаха още повече   настроението в клуба, за което 
от сърце им благодарим. Желаем им много здраве,  
щастие и любов към всичко българско и родно!
Йорданка Цанова

8-МИ МАРТ – ДЕН НА ЖЕНАТА

„Майко българко, ти дойде с Испериховата 
конница горда, красива, смела…“
На теб пенсионерите от ПК „Берковски кестен“ 
отдадоха почит и уважение, като организираха и 
проведоха тържество в салона на Калин, където 
беше топло, уютно и приятно. Сашка и Гинчето 
бяха го украсили прекрасно, а топлите думи на 
Т. Кръстев, песните на мъжката певческа група 
„Мераклиите“ и новия танцов състав със сръчните 
си хора накараха сърцата да затуптят по-ускорено. 
Върхът бе проведеното ревю за най-добра баба. 
Мило, трогателно, запомнящо с много песни и танци, 
това тържество ще остане за дълго в нашите сърца!

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕй 
НА ИВАН МИРЧЕВ ВОйКОВ ОТ 

ГРАД БЕРКОВИЦА

Голям общественик, с призвание учител, 
народен будител и най-вече ЧОВЕК. Той 
е дописник на в-к „Пенсионери“, „Трета 
възраст“, „Дума“ и местните в-к „Ком“ и 
„Северозападен Балкан“. Още в казармата 
е бил дописник на в-к „Верен страж“ и като 
отличил се му предлагат стаж в редакцията 
на вестника в София на ул. „Сердика“. Негов 
е очеркът за нашия известен краевед „Милан 
Революцията“. Г-н Войков е съученик на 
Йордан Радичков и също като него обича 
родния край и чудните хора от Северозапада. 
Ние, пенсионерите от клуб „Берковски 
кестен“, приятелите и съгражданите му, от 
все сърце желаем най-вече здраве, още дълги 
години да е сред нас и така да е активен. Един 
живот, извървян достойно, и наш пример!
Той е роден на 9 март 1928 г. в село 
Михайлово, област Враца.Родителите му- 
земеделци, работят от ранни зори до късна 
вечер на полето без часовници. Началното 
си образование завършва в родното си село, 
гимназия - в гр. Оряхово и Берковица. През 
1950 г. завършва Института за начални 
учители в гр. Силистра – „Димитър Благоев“. 
Следва казарма 3 години в Пловдив /вътрешни 
войски с чин ефрейтор/. Отличник по „бойна 
и политическа подготовка“. Учителските му 
години са преминали на различни места, 
но в с. Бързия, Берковска община, свива 
семейно гнездо с Христина, която е учителка, 
инспектор и директорка на детска градина. 
Раждат им се две прекрасни деца – дъщеря 
и син. Г-н Войков е много горд със своите 
ученици като Милчо Доцов, кмет 3 мандата 
в гр. Берковица, лекари и професори. От 30 
години вече е в редиците на „Тихия фронт“ – 
пенсионер. Бил е в ръководството на клуба, 
а в момента е в комисията за „Летописната 
книга“. С голяма любов говори за клуба, който 
го приютява и разнообразява. Публикувал 
е дописки до любимите си вестници за 
активния живот, който кипи тук - песни, 
танци, екскурзии, почивки на море, беседи с 
лектори, посещения на театри и, разбира се, 
и много награди за най-различни участия – 
карти, табла, шах и т.н. Като всеки родител 
обича децата си, особено дъщеря си Зоя, която 
непрекъснато го обгрижва в последните 16 
години. Пожелава на всяко семейство да има 
такава грижовна дъщеря. Не забравя и 3-та си 
внуци и чаровната правнучка, която говори 
на български и английски, въпреки, че е много 
малка. Завършваме с неговите думи: „Дай, 
боже, всекиму моите години. Уважавайте се и 
се обичайте. Животът е един, тук на Земята, 
а за другия не знаем, само предполагаме.“

ПРОЛЕТ
Пролет пристига с бели цветя,
заедно с приказна, светла зора!

Бързо по пътя с лека ръка,
Тя ни дарява небе – синева!

Щедро разпръсква ябълков цвят,
дивно ухаят градините пак.

Слънцето златно пилее лъчи,
ято от птици в небето лети!

Щъркели бели идват от юг,
весели песни дроздове редят!

Пролет пристига с бели цветя,
заедно с приказна светла Зора!

Лили Русинова
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БЕРКОВИЦА ТЪРЖЕСТВЕНО 
ОТБЕЛЯЗА ТРЕТИ МАРТ

 „От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?
Хе, там зад горите… много е далече,
нямам татко, майка: ази съм сирак,

и треперя малко, зима дойде вече.
Ти Батак не си чул, а аз съм оттам:

помня го клането и страшното време.
Бяхме девет братя, а останах сам.

Ако ти разкажа, страх ще те съземе.“…
Тържествено бе отбелязан Националният 
празник 3 март в Берковица. Ритуалът, 
посветен на 140 години от подписването на 
Сан-Стефанския мирен договор, бе уважен от 
народният представител д-р Илиян Тимчев, 
общинското ръководство, ръководители на 
институции, общински съветници, учители, 
ученици и общественици. Церемонията започна 
с издигане на националното знаме на пл. 
„Радичков“ и празнична програма, подготвена 
от ученици от Първо ОУ „Никола Вапцаров“ и 
НЧ „Иван Вазов-1872“. В знак на признателност, 
с тържествен ритуал, се поднесоха венци 
и цветя пред паметника на загиналите 
воини. Празникът продължи с изпълнения 
на Младежки духов оркестър – Берковица.

„И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща

славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!“…

Да живее България!

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТНА 
ДЪГА“ НА 20 ГОДИНИ

На 22.03.2018 г. децата от ДГ „Пролетна дъга“ 
отпразнуваха двадесетия й рожден ден. Въпреки 
снежната картина навън детската градина грееше 
от цветна украса и празнична пролетна еуфория 
на нейните обитатели. За доброто настроение на 
децата се погрижи театър „Усмивки“ и театралният 
салон се огласи от смях и веселие. Разбира се, 
кулминацията на рождения ден бе внасянето на 
тортата и запалването на свещичките. Някои от 
най-нетърпеливите тайно близнаха с пръстче 
от вкусното лакомство. След веселата дискотека 
всички се почерпиха, щастливи от празника.

ОФИЦИАЛНО ОТВОРИ ВРАТИ 
БИБЛИОТЕКАТА В СЕЛО 

КОМАРЕВО

Нова библиотека отвори врати в берковското село 
Комарево. Фондът на библиотеката попълниха 
дарители от цялата страна, които осигуриха 
за читателите над 4 000 тома разнообразна 
литература. Официални гости на  церемонията  
по откриването бяха народният представител д-р 
Илиян Тимчев и зам.-кметът Биляна Тодорова, 
които също подариха книги за библиотеката.
Преди няколко месеца кметският наместник Цвета 
Йорданова обявила призив в социалните мрежи, че 
набира книги, за да възстанови затворената преди 
много години библиотека. Идеята за читалище 
с  библиотека е дългогодишна мечта на цялото 
село, утончява г-жа Йорданова. „Хората отдавна 
говорят за това. Възрастните са свикнали още 
от младите си години да четат и сега на старини 
искат да прекарват времето си смислено. Грижата 
им обаче е повече за децата – през лятото много 
внуци и правнуци идват в селото, но няма какво 
да правят. Ако има читалище с книги и компютри, 
гостенчетата ще имат занимания и ще остават по-
дълго на село.“ – споделя кметският наместник.
В Комарево през миналия век читалище е имало, 
спомнят си пенсионерите. Някъде в средата на ХХ 
век местните хора събрали пари и сами вдигнали 
културен дом. В двуетажната сграда подредили 
библиотека, оборудвали лекарски кабинет, а в една от 
стаите настанили кмета. Големият салон на първия 
етаж пък приютил кино и сцена за представления. 
„Беше много хубаво! По празниците в салона изнасяха 
концерти различни състави, а в събота и неделя 
опъвахме маси и се вдигаха многолюдни сватби!“, 
спомнят си жителите на Комарево. Тогава обаче само 
децата в селото са били повече от сегашните жители.
Кметският наместник Цвета Йорданова и жителите 
на китното село Комарево изразяват своята огромна 
благодарност за благородния жест на  всички 
дарители, които за кратко време са обогатили фонда 
на духовното средище с всякакъв вид литература.

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 
ПОСРЕЩНА ГОСТИ ПО 

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ НА 
ПЪРВО ОУ „НИКОЛА йОНКОВ 

ВАПЦАРОВ“

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов  
посрещна в кабинета си гости по партньорски 
проект на 3  държави. Учители от Полша, Хърватия 
и Румъния са на работна среща в Първо ОУ 
„Никола Йонков Вапцаров“ по програма „Еразъм +”.
В разговорите с кмета на Община Берковица, 
гостите научиха подробно за историята, 
природните дадености, културните 
забележителности и икономическото развитие 
на града и региона. Инж. Милчо Доцов 
представи и добрата работа на администрацията 
в печеленето и реализирането на проекти.
Той изрази своето задоволство от реализацията 
на проекта, защото, както казва той: „Проектът 
е изключително важен, защото е свързан с 
образованието и младите хора. Винаги в моята 
работа съм поставял на челно място децата – 
бъдещето на Берковица. Проблемите са много, 
средствата не стигат, но за младите и образованието 
винаги трябва да има. Успехите на образованието са 
моята гордост като кмет, защото нашите ученици 
имат много постижения на регионални, областни 
и национални състезания, което е показател 
за качеството на директорите и учителите.“
Представяйки културната визитка на града 
под Ком и разказвайки за фестивалите, които 
се провеждат в Берковица, кметът използва 
възможността да покани състави от Полша, 
Хърватия и Румъния да вземат участие в тях.
Той пожела на всички гости ползотворна съвместна 
работа и добри резултати при реализирането 
на дейностите по програма „Еразъм +”.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ИМА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО 

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – 

БЪЛГАРИЯ
Община Берковица вече има одобрен 
проект Пътешествие: „Съвместни ресурси и 
инициативи, посветени на околната среда“ по 
Програма за трансгранично сътрудничество 
Interreg V-A Romania – Bulgaria 2014-2020.
Водещ бенефициент по проекта е кметство 
Банеаса, окръг Констанца, Румъния, а партньори 
са Община Агигея, окръг Констанца, Румъния, 
Община Шабла, Област Добрич, България и 
Община Берковица, Област Монтана, България.
Общата стойност на проекта възлиза 
на  496 187,44 евро, от които 102 
333, 96 евро за Община Берковица.
Целта на проекта е да се идентифицира, оценява 

и насърчава местния туристически потенциал 
на всеки от партньорите по проекта,  да се 
установи мрежа за трансгранично туристическо 
сътрудничество между съществуващите 
туристически информационни центрове, 
да се обучават административни структури 
на всеки от участващите партньори и 
местните представители на бизнеса, 
свързани с туризма (например: хотели, 
ресторанти, туристически агенции, местни 
водачи), което ще доведе до подобряване на 
качеството на живот на местното население.
Конкретно за Община Берковица са предвидени 
обособяване и обезпечаване на три туристически 
маршрута, водещи началото си от ТИЦ-
Берковица – до Калето, до Хайдушките водопади 
и до връх Ком, на които ще бъдат разположени 
беседки, пейки с маси, пейки и кошчета, 
цветарници и каскадни цветарници, пергола 
с пейки, информационни табла, указателни 
знаци и табели, стойки за велосипеди; ще бъдат 
закупени за туристическия информационен 
център  лаптоп,  камера и  дрон; ще бъдат 
организирани две пресконференции, изготвяне 
на портфолио с туристическите пътеки, 
туристически пътеводител и туристическа карта.


