ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
петък, 01 юни 2018 г., БРОЙ 210(85).
Разпространява се безплатно!

ИЗКОПАН Е ПЪРВИЯТ
КИЛОМЕТЪР ОТ ТРАСЕТО НА
МИНЕРАЛНИЯ ВОДОПРОВОД

Продължава изпълнението на строителномонтажните работи на минералния водопровод. От
откриването на строителната площадка на обекта,
което се състоя на 11 април 2018 год., до момента
са извършени всички необходими мероприятия по
маркиране и отстраняване на дърветата по пътя на
водопровода. Изкопан е и първият километър от
трасето – от границата на землищата на Берковица
и с. Бързия в посока минералната баня в с. Бързия.
На обекта са разположени две строителни
бригади.
Първата
група
е
започнала
лепенето и полагането на тръбите на 1–вия
километър. Вторият екип в момента извършва
трасирането
на
подземните
комуникации
по пътя на водопровода в гр. Берковица.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ
ПРОЕКТ ЗА ОБОРУДВАНЕ И
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМАШЕН
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Община
Берковица
внесе
проект
„Модернизиране на кухненско оборудване и
обзавеждане на Домашен социален патронаж –
гр. Берковица“ към Фонд „Социална закрила“.
Общият бюджет на проекта е 29 893.00 лева, а
размерът на финансовите средства, за които се
кандидатства, е 26 903.70 лева. Собствените
финансови средства са в размер на 2 989.30 лева .
По проекта, с цел подобряване качеството на
предлаганите социални услуги в общността
„Домашен социален патронаж” и „Обществена
трапезария”, ще се осигури подходящо
професионално кухненско обзавеждане и
оборудване, което ще създаде условия за
ергономичен работен процес, подготовка
и предлагане на храна с добри вкусови
качества, при намалени режийни разходи.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
БЕРКОВИЦА ПОДПИСА
НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА
НА РУ ПОЛИЦИЯ – БЕРКОВИЦА
КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов,
заедно с кметът на Община Вършец инж. Иван Лазаров
подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ
за изграждане на компостираща инсталация на битови
отпадъци с министъра на околната среда и водите Нено
Димов. Церемонията по парафиране на договора се
състоя в Министерството на околната среда и водите.
Стойността на подписания договор е 3 739 389.06 с ДДС.
Целта на проекта е да се намали количеството
депонирани биоразградими отпадъци, генерирани
на територията на общините Берковица и Вършец,
чрез разделното събиране и оползотворяване на
зелените битови отпадъци. Тази цел е в съответствие
с европейските и националните цели за поетапно
намаляване на количествата на биоразградимите
битови отпадъци, предназначени за депониране.
Проектът допринася и за подобряване на ресурсната
ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът
ще се превръща в оползотворяем ресурс – компост.
Другото важно значение на
проекта е да се
осигури
необходимата
инфраструктура
за
разделно събиране и оползотворяване на зелените
битови отпадъци в общините. Капацитетът на
компостиращата инсталация ще е 3 700 т./г. и ще бъде
разположена на територията на Община Берковица.
Компостиращата
инсталация
ще
преработва
разделно събрани зелени битови отпадъци от
населените места на територията на двете общини
и ще произвежда висококачествен компост. Ще
бъдат осигурени и машини, техника и контейнери
за въвеждане на системата за разделно събиране и
транспортиране до компостиращата инсталация на
зелените биоотпадъци в Община Берковица и Община
Вършец. Ще бъдат доставени 232 броя пластмасови
контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци
с обем на всеки контейнер 1,1 куб.м, 1 брой камион
за транспортиране на разделно събрани зелени
отпадъци, 1 брой бордови автомобил и 1 брой шредер.
Социално-икономическите ползи от изпълнение
на проекта са насочени към подобряване на
качеството на околната среда за жителите в двете
общини и разкриване на нови работни места.
С изпълнението на проекта общините Берковица и
Вършец ще увеличат количеството на рециклирани
и оползотворими отпадъци и ще се намали
количеството на депонирани отпадъци в Депо
Монтана. Друга полза за двете общини е намалението
на отчисленията по чл.64 от закона за управление
на отпадъците с 50 %. С успешното приключване
на оценката на проекта и подписване на договор
за безвъзмездна финансова помощ стойността
на спечелените проекти от Община Берковица за
периода 2015-2018 г. по линия на национално и
европейско финансиране възлиза на 29 млн. лева.

Продължава изпълнението на строителномонтажните работи на сградата на РУ Полиция
– Берковица. От откриването на строителната
площадка, което се състоя на 10 април 2018 г.,
до момента е подменена дограмата, ремонтиран
е част от покрива на сградата. Строителните
бригади работят по ел. осветлението и
топлоизолацията отвън. Изпълнител на
инженеринга на обекта е ДЗЗД „Берковица 2017“,
гр. София, а фирмата, упражняваща строителен
надзор, е „Кима Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив.
Проектът се изпълнява по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020,
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в
периферните райони“, № от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0040-CO1
и
№РД-02-3774/14.09.2016г. с Министерство на регионалното
развитие и благоустройство, Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020г. за финансиране на
проект BG16RFOP001-2.001-0040„Повишаване
на енергийната ефективност на сграда на
държавната администрация – РУ Полиция
Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл.
„Йордан Радичков“ № 13”, съфинансиран от
Европейския фонд за регионално развитие чрез
Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020. Отпуснатата безвъзмездна финансова
помощ (100 %) е в размер на 239 646,06 лв., от
които 203 699,15 лв. се финансират от ЕФРР,
а 35 946,91 лв. са национално финансиране.
Срокът за изпълнение на проекта е 24
месеца.
Община
Берковица
изпълнява
проекта с партньор: Областна дирекция
на МВР – Монтана, съгласно подписано
споразумение за партньорство между страните.
Успешното изпълнение на проекта ще
доведе до повишаване на енергийната
ефективност на сградата и постигане на
клас на енергопотребление „В“, намаляване
емисиите на СО2, подобряване на условията
и комфорта на всички, работещи в сградата
служители на държавната администрация.
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ДОВЪРШВА СЕ КУЛТУРНИЯТ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ЦЕНТЪР „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ В КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО
БЕРКОВИЦА
ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ИПП ТГС
БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020“

В момента текат последните довършителни
ремонтни дейности на културен център
„Йордан
Радичков“.
Подменени
са
компрометираният от течове дървен гредоред
на пода и тавана. Подменена е и старата дограма.
Монтирана е нова отоплителна система,
ремонтиран е и санитарния възел. Предстои
боядисване на фасадата на сградата, както и
благоустрояване на околното пространство.
Планира се да бъде направен изцяло нов
тротоар. Фирмата изпълнител е ЕТ „Рибилд“,
гр. Берковица, а стойността на ремонта е
17 400 лв. с ДДС. Средствата са осигурени
от капиталовата програма на общината.
В една от обновените зали на културен център
„Йордан Радичков“ на 11 май 2018 г. се състоя
първата краеведска среща, която вдъхна
живот и даде начало на мероприятията в
новото културно средище. Млади и стари се
събраха и беседваха за местната история и
родовата памет и колко е важно те да бъдат
съхранявани. Домакин на срещата бе г-жа
Мария Иванова, председател на местното
кареведско дружество, която подчерта, че
основен приоритет на Съюза на краеведите в
България е да бъдат привлечени младите хора
в дейността на местните структури. На беседата
присъства и г-н Румян Горков, общински
съветник, директор на ПГ „Д-р Иван Панов“
и активен член на берковското краеведско
дружество. Срещата уважиха и други краеведи,
както и учениците от ПГ „Д-р Иван Панов“.

ГЕРГЬОВСКИ КУРБАН В СЕЛО
СЛАТИНА

На 5 май 2018 г. Гергьовски курбан бе
приготвен за жителите и гостите на село
Слатина. Това се е превърнало в традиция в
продължение на години за берковското село.
Организира се със средства на жителите на
Слатина и кметството, а агнето е дарение
от братята Георги и Младен Горанови,
които са и инициатори на празника.
Курбанът се вари и раздава с цел да се измоли
хубава, благодатна и плодородна година, както
и да дава здраве и берекет във всеки дом.
Негово
Високопреподобие
архимандрит
Антим
Протосингел
на
Видинска
митрополия отслужи молебен за здраве
и благоденствие на хората от селото.
Празникът продължи с всенародно веселие.

Община Берковица в партньорство със сръбската
Община Пантелей внесоха проект “Повишаване
на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез инвестиции в местни
културно-исторически и природни обекти с
национално значение“ по Приоритетна ос 1
„Устойчив туризъм“ на Програма „Интеррег
ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”
Проектът е с индикативна стойност 600 000 евро.
Общата му цел е да се повиши туристическата
привлекателност на Клисурски манастир „Св.
Св. Кирил и Методий“ и туристически обект,
намиращ се на територията на Oбщина Пантелей.
Клисурският манастир е действащ девически
манастир, разположен в живописна местност
в подножието на северните склонове на връх
Тодорини кукли в Западна Стара планина,
межу градовете Берковица и Вършец. Районът
му е привлекателен център за почивка и
разходка, заслужено наречен “Духовната перла
на Северозападна България”. Манастирът е
четвъртият по големина в България. Пътната
инфраструктура е от важно значение за социалното
и икономическото развитие и за подобряването
на комплексната жизнена среда в общините.
Доброто съхранение на културно-историческото
наследство дава гаранция за трансгранична
идентичност и устойчиво развитие на граничния
регион. Именно поради тази причина дейностите
по проекта обхващат подобряване на пътната
инфраструктура, водеща към Клисурски манастир
„Св. Св. Кирил и Методий“ и туристически обект,
намиращ се на територията на Oбщина Пантелей.
С проекта Община Берковица цели да рехабилитира
и разшири участък с дължина 2 (два) километра
на четвъртокласен път IV 81208 (БерковицаВършец) Клисурски манастир, и по този начин
да подобри достъпа до манастира и осигури подобри условия за удобен и безопасен транспорт
на пътниците. Уширението на пътя ще доведе
до повишена туристическа привлекателност на
обекта и устойчиво развитие на туризма в региона.
Инвестициите в инфраструктурата, водеща към
местни културно-исторически и природни обекти с
национално значение, ще доведе до популяризиране
на туристическите обекти и ще повиши тяхната
привлекателност в трансграничния регион.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА
С МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО В МОНТАНА

Община Берковица бе представена от
заместник-кмета Радослав Найденов в
провелата се на 14 май среща в Монтана
с министъра на образованието Красимир
Вълчев.
Директори
на
училища,
представители на синдикатите и местната
власт са обсъдили с министър Вълчев широк
кръг въпроси – от обхвата на всяко дете на 5и 6-годишна възраст в училище, планирани
промени в учебните програми, разширяване
на професионалното образование, до ролята
на работодателите в осигуряване на нужните
им кадри, както и за осигуряване на двойното
заплащане на учителите до 2021 година и др.
В лично проведен разговор с министъра
г-н Радослав Найденов е представил
най-важните приоритети в сферата на
образованието и предизвикателствата, които
стоят пред Община Берковица. Посещението
на министър Вълчев в областта е започнало
от ромския квартал „Изток” в град Вършец.
В Монтана министърът на образованието
е
посетил
Финансово-стопанската
гимназия, където също е бил впечатлен
от това, че специалностите, които се
изучават, покриват почти всички в сектора.
Дискусията в Младежкия дом се е водела от
Трайка Трайкова -началник на регионално
управление по образованието в Монтана, а на
нея е присъствал областният управител Росен
Белчев, кметът на община Монтана Златко
Живков и двамата народни представители.

НА СПАСОВДЕН В СЕЛО
КОТЕНОВЦИ

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПОСТАВИ ПЪТНИ ОГЛЕДАЛА НА
ЛОНДЖАТА

Община Берковица, съгласно решение на
Общинската
обществено-консултативна
комисия по проблемите на безопасността
на движение по пътищата, монтира пътни
огледала на мост „Лонджата“ в кв. „Заряница“.
Подменено е и счупеното огледало на моста
на Лесотехническа професионална гимназия
– Берковица. Огледалата ще улесняват
водачите и рисковите ситуации ще намалеят.

Християнският празник Възнесение Господне,
Спасовден, отбелязаха вчера, 17 май 2018
година, жители и гости на село Котеновци.
От години в населеното място се спазва
традицията и в църквата „Възнесение
Христово“ се раздава курбан за здраве и сполука.
Гости на събитието бяха двамата зам.кметовете на Община Берковица Ася
Велиславова и Радослав Найденов, както и
Ангел Ангелов и кметове на населени места.
Отец Тодор извърши тържествена света
литургия и пожела благополучие и плодородие.
Спасовден заема важно място в празничния
календар на българина. Извършват се специални
ритуали. Спазват се вековни традиции.
Ето защо в селото празникът се отбелязва с
приготвяне на курбан за берекет и благодат.
След
службата
осветеният
курбан
бе
раздаден
на
присъстващите.
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ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТНА
ДЪГА“ ОТБЕЛЯЗА 20-ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ

С празнична феерия от красота и знание,
деца и учители от ДГ „Пролетна дъга“
отпразнуваха 20-та годишнина от създаването
на утвърдилата се предучилищна институция
в гр. Берковица. Юбилейният концерт
протече под надслов „Ще успеем заедно“,
както е именуван и проекта към ЦОИДУЕМ,
по който работи детската градина през
учебната 2017-2018 г. Проектът ще съдейства
за реализирането на една от основните
цели на детската градина: осигуряване на
равен достъп до образование на децата от
различен етнически произход, създаване на
благоприятни условия за тяхното успешно
интегриране и социализиране, а също и пълен
обхват на подлежащите за подготвителна група
деца и постигане на максимални резултати
по държавните образователни изисквания.
Гости на празника бяха: кметът на община
Берковица инж. Милчо Доцов, заместник
-кметовете Ася Велиславова и Радослав
Найденов, главен специалист “Образование”
към общината Минка Костова, директори
на детски градини и учебни заведения,
бивши учители и много родители.
Празнично облечени и нетърпеливи, малките
възпитаници с песен, танц и слово на сцената
на НЧ „Иван Вазов 1872“ показаха колко
много са научили за българските традиции.
Децата от подготвителна група „Звънче“
представиха заветите на великия Кубрат, че
трябва да сме единни и обединени, да живеем
в приятелство и мир, за да постигаме успехи
и народът ни да просперира. Подготвителна
група „Калинка“ също очарова публиката
с многобройните си танци на патриотична
тематика – танците „България“, „Притури
се планината“, „Кой уши байряка“. Разбира
се, най–много овации пожънаха помалките възпитаници на детската градина
– игривите зайчета, пчелички и цветята
от групите „Гъбка“, „101 Далматинци“ и
„Слънце“. По повод празника те получиха
многобройни подаръци – аудиовизуална
техника, играчки, цветя. Празничният
концерт, организиран от ДГ „Пролетна дъга“
и партньора по проект „Ще успеем заедно”
Център за работа с деца Берковица представи
наученото от децата по време на проекта,
даде им възможност за творческа изява пред
обществеността, за културен обмен между
етносите и създаде позитивна емоционална
атмосфера в зрители и участници.
Продължилият близо два часа юбилеен
концерт се превърна в неповторим
спектакъл, в ден на признателност и
благодарност към труда на учителите,
които с любов отглеждат, обучават и
възпитават новото поколение на България.

ЕДНА УЧИТЕЛКА НА 99

Райна Димитрова е родена в Полски Тръмбеш.
Завършила е Американския девически колеж.
Целият й трудов стаж е като учител по английски
език в Езиковата гимназия в София. Днес тя
живее в Дома за стари хора с ОЛБ – Берковица.
Учениците от Ученическия съвет при
Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“
превърнаха 99-я рожден ден на баба Райна
в един незабравим празник за всички.
Гимназистите изненадаха рожденичката с
торта, подарък, цветя и песента “Happy Birthday!”. Но най-големият подарък беше тяхното
присъствие и това, че тя отново можа да бъде
сред млади хора. С много вълнение тя им
разказа за ученическите си години, за строгия
режим в Американския колеж, за своя живот.
Поговориха си на английски език. А Баба
Райна посъветва младежите да учат английски
език, да учат езици, защото това ще им отвори
всички врати, да помнят само хубавите неща
и да забравят лошите моменти в живота.
С вълнение и сълзи в очите рожденичката
изпрати своите гости и ги покани да отбележат
заедно и 100–годишния й рожден ден.

ГОСТИ ОТ БАН

Клуб „Берковски кестен“ посрещна скъпи гости
от гр. София от Института по биоразнообразие
и екосистемни изследвания и от Института по
етнология и фолклористика. Колективът от 6-ма
представители на БАН – Десислава Димитрова
/ръководител/, Теодора Иванова, Юлия Босева, Яна
Янчева, Валентина Ганева и Петър Петров работят
по проект „Проучване на домашните градини“ с
цел да се популяризира градското градинарство.
Тази интересна среща-разговор предизвика много
въпроси и изказвания. Нашите гости от София
бяха впечатлени и възхитени от берковската
природа, историческите забележителности-музеи,
а още повече от красиво оформените градски
домашни градини. Пожелаха да посетят някои
дворове на членове на клуба. Г-жа Иванка Коцева
първа показа своето гостоприемство в домашната
си градина. По това време, необичайно за климата
на Берковица, цъфтеше кивито. Гостите снимаха и
задаваха своите въпроси на домакинята. Опитаха
домашно приготвения сироп от арония и по
един плод киви, съхранен от есента. Повече от 3
часа гостуваха в градината на г-н Тодор Кръстев.
Впечатлени бяха от екзотичните видове и снимаха
всяко дърво, храст, цвете и билка. Посетиха и
домашната градина на г-жа Любка Макавеева в
квартал „Беговица“. Очаровани бяха от цветната
градина в предния двор, а след това разгледаха с
любопитство зеленчуците в задния двор – разсад
на пипер, порасналите вече картофи, домати,
краставици и тиквички. Показана им беше връв
сухи селановски три и четиривърх пипер. Не
остана непосетена и добре поддържаната цветна
градина на г-жа Вергиния Филипова. Тя подробно
им разказа и показа всяко цвете. Възхитени от
нашето пословично гостоприемство и доволни
с богати впечатления, гостите си тръгнаха за
столицата. Обещаха отново да ни гостуват.
Цеца Ненковска

„70 ГОДИНИ ЛЮБОВ КЪМ
ДЕЦАТА“

С прекрасен концерт-спектакъл, възпитаниците
и колективът на ЦДГ „Малина“ отбелязаха своя
70-годишен юбилей. Празникът се състоя на
22 май 2018 г. в големия салон на НЧ „Иван
Вазов-1872“ – Берковица. Малките сладури
на детското заведение доставиха истинска
радост на присъстващите със своите песни,
танци и стихове, които бяха изпълнени с
много красота и чудесно настроение. Една
феерия от детски усмивки, обаяние и красиви
костюми озариха сцената. Официални гости
на тържеството бяха заместник-кметовете
Ася Велиславова, Радослав Найденов и Биляна
Тодорова, главен специалист „Образование“
към общината Минка Костова, директори на
детски градини и учебни заведения, бивши
учители и много родители. Г-н Найденов
поздрави екипа на детската градина за
юбилея и връчи от името на кмета инж.
Милчо Доцов поздравителен адрес и подарък.
През тези 70 години ДГ „Малина“ е
съхранила традициите си и продължава
да оставя трайна следа в предучилищното
образование
на
гр.
Берковица.

НЕЗАБРАВИМА СРЕЩАПРАЗНИК В КЛУБ „БЕРКОВСКИ
КЕСТЕН“

Слънчево утро. Вятърът довя скъпи гости от тихий
бял Дунав – приятелите ни от гр. Бъйлещи, Румъния
и град Козлодуй. По традиция бяха посрещнати
с топла питка и сол, китка здравец и марша на
клуба, изпълнен от певческа група „Здравец“
с ръководител инж. Панталей Синигерски.
Разказахме им за китното ни балканско
градче под връх Ком, за забележителностите –
Часовникова кула, дървопластиката „Дървото на
живота“, мраморната чешма „Малинарка“ и др.
Председателят, г-н Кръстев, разказа на гостите
за постиженията на клуба и наближаващия
50-годишен юбилей. След поздравленията
и благопожеланията от председателите на
клубовете от Румъния и Козлодуй, последва
почерпка. Заредени с хубави приятелски чувства
и пролетно настроение, се отправихме към
ресторанта, където отпразнувахме рождените
дни на родените през януари, февруари и март.
Домакин на тържествения празник бяха клуба
на туристите ветерани „Ком“ с председател г-н
Димитър Христов. Сред уютната обстановка и
много пролетни цветя започна богата музикална
програма с участието на певческата група на
туристите, мъжката певческа група „Мераклийте“
и новата фолклорна танцова формация
„Настроение“ с хореограф Румяна Димитрова към
клуб „Берковски кестен“. Овациите, възгласите
„Браво“ кънтяха в залата. Красивите нови
фолклорни костюми и на двете групи заслужиха
нашите аплодисменти. Гостите станаха на крака.
Нашите приятели от Румъния и Козлодуй
бяха приятно изненадани от безупречната
организация и на двата клуба. Преживяхме
един смислен и красив пролетен празник.
Пролет е!
Цеца Ненковска
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БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 24
МАЙ – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

24 май е един от най-българските празници
– незабравим като детството, вечен като
земята. Празник за раждането на словото,
празник на българската култура и просвета.
24 май – денят, който пренася през вечността
имената и славата на първоучителите,
отново събра стотици ученици, културни,
просветни дейци и общественици на
празничен концерт на пл. „Радичков“ в
Берковица. Празникът на буквите е празник на
духовната светлина, на пътя към познанието.
Тържеството започна с поздравително слово по
случай празника на кмета на Община Берковица
инж. Милчо Доцов, който направи исторически
поглед назад във времето за създаването на
първите училища в общината и за зараждането на
просветното, духовно и културно движение. Той
подчерта, че българската духовност се крепи на
три големи стълба и благодари на всички дейци
на образованието и културата за всеотдайния
труд и затова, че образоват и подготвят нашите
деца за бъдещето. Инж. Доцов завърши с
думите, че всички трябва да бъдем достойни
продължители на българските възрожденци
и да надграждаме това, което е създадено.
Кметът връчи поздравителни адреси и
книги на Йордан Радичков и неговия
внук на директорите на учебни заведения
и културните институции в общината.
Празничната програма включваше участие
на деца от всички детски градини и училища.
24 май не е просто поредният официален
празник – това е денят, в който всеки българин
може с гордост да каже, че е потомък на
нацията, заемаща стратегическо място в
историята на Европа. Този ден е празник
на хората, градящи устоите на нацията, на
хората, даващи ни идентичност и на тези,
които възпитават поколенията след нас.

ГИМНАЗИСТИ МЕРЯТ СИЛИ В
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
„ГОРСКИ МНОГОБОЙ“ В
БЕРКОВИЦА

Берковската Лесотехническа професионална гимназия бе
домакин на XI-то издание на Националното състезание
„Горски многобой“ – 2018 година. За втори път на ЛПГ – гр.
Берковица е гласувано доверие да организира и проведе
този национален форум. Предишното ни домакинство
е било през 2010 год. Тази година националното
състезание е включено в Културния и спортен календар
на Берковица, за което са заделени и финасови
средства под формата на спонсорство от общината.
Официалното откриване на многобоя се състоя на 09 май
2018 год. в Учебно-опитно горско стопанство „Петрохан“
– село Бързия и бе уважено от редица високопоставени
гости. На събитието присъстваха: Ася Велиславова –
Заместник-кмет на Община Берковица, инж. Маргарита
Гатева – държавен експерт в Министерство на
Образованието и науката, Трайка Трайкова – началник на
Регионално управление на образованието – Монтана, инж.
Йордан Палигоров – държавен експерт в Изпълнителна
агенция по горите, инж. Цветко Цветков – Директор на
Северозападно държавно предприятие – Враца, Сашко
Каменов – Директор на Регионална дирекция по горите
– Берковица, Сергей Колов – заместник-директор на ТП
на „Държавно горско стопанство – Берковица“, инж.
Калин Николов – Директор на Учебно-опитно горско
стопанство „Петрохан“ – село Бързия, доц. д-р Мариус
Димитров – декан на факултет „Горско стопанство“ в
Лесотехнически университет – София, доц. д-р Наско
Илиев – заместник-декан на същия факултет, доц.
д-р Димитър Георгиев – Лесотехнически университет
– София, Алкис Рулис – Изпълнителен директор
на „Агроланд“ – представители на „Хускварна“ за
България, Ивайло Маликатов – регионален мениджър на
„Агроланд“, инж. Пламен Симеонов и инж. Калоян Калев –
представители на „Андреас Штил“ за България, директори
на професионални гимназии по горско стопанство.
На тържествената церемония участниците в състезанието
и гостите бяха поздравени от Младежкия духов оркестър
– Берковица, Нейджъл Рачкова от Обединена школа
по изкуствата – Берковица, танцов състав при ЛПГ –
Берковица и танцов състав „Луди-млади“, с. Бързия.
По думите на г-жа Христина Христова – Директор на ЛПГ,
гр. Берковица – за разлика от много други професионални
отрасли връзката между професионално образование,
горски институции и бизнес е много силна. Доказателство
за това е присъствието на представители на абсолютно
всички образователни и горски институции и бизнеса.
В състезанието участватха 10 отбора – от Берковица,
Банско, Велинград, Варна, Батак, Тетевен, Кърджали,
Хасково, Чепеларе и Република Сърбия. Честта
на Берковица и родната гимназия защитаваха
Марк Димитров, Асен Петров, Габриела Георгиева
и Кристиан Конов. Интересна подробност е, че
Габриела
Георгиева
е
единственият
участник,
представител на нежния пол, в цялото състезание.
Многобоят бе разделен на 2 етапа. В първия етап
участниците пробягаха трасе в пресечена местност с
дължина около 2 км, на което са разположени 4 пункта.
На първия пункт състезателите стрелят с пневматична
пушка. На втория – садяха фиданка, на третия
състезателите разпознаваха дървесни видове по семена,
клонки, листа, дървесина, разпознават също следи и дири
от дивеч. Четвъртият пункт бе посветен на риболова.
Вторият етап бе разделен на 2 дисциплини. Първата
дисциплина включваше подготовка на бензинов
верижен моторен трион – разглобяване и сглобяване,
както и комбинирано рязане на шайби. Във втората
дисциплина състезателите мериха сили в повалянето
на дърво, окастряне, разкрояване и кубиране.

ИЗЛОЖБА „БЕРКОВСКА
ЖИВОПИС 2018“

На 18 май 2018 г. в Градска художествена
галерия „Отец Паисий“ бе открита изложба
на картини от пленера „Берковска живопис
2018“. Във форума участие взеха 5 художници
– Христо Михайлов, Георги Панов, Илия
Костов, Валентин Герасимов и Милчо Спасов,
който в края на миналия месец направи
изложба в Клуба на архитекта в София,
представяйки 20 живописни платна, повлияни
от прозата на неговия земляк Йордан Радичков.
Берковските творци, участващи във форумa,
имаха задача да нарисуват по два броя творби
– живопис на пейзажи от Oбщина Берковица
и съседни села. Част от картините ще останат
към фонда на Градската художествена
галерия „Отец Паисий“
– Берковица, а
останалите във фонда на общината. Всеки
от творците е работил в собствен стил.
Гост на събитието бе зам.-кметът Радослав
Найденов, който поздрави участниците и им
пожела още много творческо вдъхновение.
Пленерът „Берковска живопис 2018“ е 11-ти
за Берковица и втори, откакто е възобновен.
Събитието е част от културния календар на
общината за 2018 година, а организацията
е с участието на Музеен комплекс –
Берковица, Градска художествена галерия.
Изложбата ще бъде отворена до 20 юни 2018 г.

МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР –
БЕРКОВИЦА С НАЙ-ГОЛЕМИТЕ
НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН
ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ
ДУХОВИ ОРКЕСТРИ

Възпитаниците на Иван Павлов – Младежки
духов оркестър – Берковица към НЧ „Иван
Вазов-1872“ се завърнаха с най-големите
награди от ХІ-ия национален преглед на
ученическите духови оркестри и мажоретни
състави “Димитър Пеев“ – Вършец 2018 г.
Целта на прегледа е популяризиране и творческа
изява на ученици от І до ХІІ клас, занимаващи се
с музикално и танцово изкуство, приобщаване
на младото поколение към българската култура и
стимулиране извънкласната дейност на училищата.
Младежки духов оркестър – Берковица за
пореден път завладя публика и жури със
своите изпълнения. Те завоюваха първо място
за цялостно представяне, парична награда и
специална награда за най-добре изсвирено хоро.
Община
Берковица
поздравява
и
силно
вярва в новата смяна – талантливите деца
на града под Ком. Те прославиха не веднъж
Берковица
на
престижни
конкурси
и
фестивали в областта на музикалното изкуство.
Имаме много поводи да се гордеем с
Вас,
г-н
Павлов,
и
Вашите
момчета!
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