ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
сряда, 01 август 2018 г., БРОЙ 212(85).
Разпространява се безплатно!

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА
БЕРКОВИЦА – РОЖДЕСТВО НА
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

1 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА/
10.30 часа – Откриване
на 60-ти Международен
фолклорен фестивал
„Балканът пее и танцува“ –
Градската градина
2 СЕПТЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/
10.30 часа – 60-ти
Международен фолклорен
фестивал „Балканът пее
и танцува“ – Градската
градина
3 СЕПТЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
17.30 часа – Изложба на
Берковски художници –
Градска художествена
галерия “Отец Паисий”
4 СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/
17.30 часа – Откриване на
фотоизложба „Моята
Берковица“, награждаване
на победителите от
фотоконкурса и от
конкурса “Клас на
годината”– фоайе на НЧ
„Иван Вазов 1872“
5 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/
17.30 часа – Футболна
среща между Общинска
администрация и
Общински съвет за „Купа
Берковица“ – Градски

стадион
6 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/
10.00 часа – Тържествено
честване на Деня на
Съединението на България
и награждаване на децата с
изявени дарби за 2018 г. – пл.
“Йордан Радичков”
20.00 часа – Пиано бар –
Градската градина
7 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/
11.00 часа - Рожден ден на ДЦ
„Камбанка“- детско парти
20.00 часа – Празничен
концерт на сръбския
изпълнител Дарко
Филипович - пл. “Йордан
Радичков”
8 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА/
РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА
БОГОРОДИЦА
09.00 часа – Празнична
света литургия, празничен
водосвет и освещаване
на курбан за здраве и
успех на жителите на
Община Берковица - храм
“Рождество на Пресвета
Богородица”
10.30 часа – Откриване на
Международен турнир по
ръгби – Градски стадион
11.00 часа – Откриване на
изложба “Произведено в
Берковица” - пл. “Йордан
Радичков”
19.00 часа – Младежки духов
оркестър – Берковица – пл.
“Йордан Радичков”
19.30 часа – Официално
честване на Празника
на град Берковица – пл.
“Йордан Радичков”:
– Празнично обръщение
на Кмета на Община
Берковица
– Поздравления от
официалните гости
– Връчване на Годишните
награди за изключителен
принос към Община
Берковица за 2018 г.

20.00 часа – Празничен
концерт на пл. “Йордан
Радичков” с участието на
Трио „Тенорите” и Райна
9 СЕПТЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/
17.00 часа – Фестивал
на духовите музики
„Берковската духова
музика Фест“ със
специалното участие на
Васил Драганов - пл. “Йордан
Радичков”
НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ИЗКЪРПВАНЕ НА ДУПКИ В
БЕРКОВИЦА

Община Берковица закупи „Комплект инфраред
за изкърпване на дупки“, който работи по
иновативната технология INFRASET за ремонти
на асфалтови настилки. Комплектът включва
ремарке, 2 броя инфрачервени нагреватели,
вибрираща плоча и други специални компоненти.
Представители
на
производителя
вече
демонстрираха почистване на дупки по асфалтово
трасе, грундиране и използване на иновативната
технология, посредством която се осъществяват
качествени и нискобюджетни ремонтни дейности
чрез запълване с рециклиран асфалт. Налице са и
първите ремонтни дейности върху 5 кв. м., част от
демонстрацията, които се извършиха на улиците
„Тимок“ и „Хризантема“. Технологията позволява
осъществяването на ремонтни дейности на площ
5-6 кв.м/час. Проведено бе и обучение на служители
на Общинско мероприятие „Комунални дейности“
за работа с комплекта, както и на двама нови
работника, които от 23 юли започват изкърпването
на дупките в града с новата придобивка.

НОВ ТРОТОАР ПРЕД КУЛТУРЕН
ЦЕНТЪР „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

Изцяло нов тротоар е направен около и пред
Културен център „Радичков“ в Берковица.
Община Берковица направи ремонт на
сградата като подмени компрометирания
от течове дървен гредоред на пода и тавана.
Подменена е старата дограма. Монтирана е
нова отоплителна система, ремонтиран е и
санитарния възел.Стойността на ремонта е
17 400 лв. с ДДС. Средствата са осигурени
от капиталовата програма на общината.
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ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА
ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ В ГР.
БЕРКОВИЦА

Открита е строителната площадка на ДГ „Звънче“ в
гр. Берковица, която това лято ще бъде санирана по
проект „Повишаване на енергийната ефективност на
общинската образователна инфраструктура в Община
Берковица – ДГ „Звънче “ гр. Берковица, УПИ Х, кв.
131 по плана на гр. Берковица в изпълнение на ДБФП
№ BG16RFOP001-2.001-0061-C01 по ОПРР 2014-2020“.
Общата стойност на проекта е 453 086, 30 лв.
Изпълнител на инженеринга на обекта е фирма
„Интерхолд“ ЕООД, гр. София, а строителният
надзор ще се осъществява от ДЗЗД „Консорциум
Мултиплекс Инженеринг-Лайф Енерджи“, гр. София.
Основната цел на проекта е да се внедрят високоефективни
мерки за енергоспестяване в обществената детска градина
за значителното намаляване на разходите за електро- и
топлинна енергия и повишаване качеството на работната
среда за подрастващите обитатели и служителите.
Тази
цел
ще
бъде
постигната
чрез
изпълнението
на
следните
задачи:
Въвеждане на група от енергийни мерки, изведени
от Доклада по ЕЕ, за постигане на спестовен
ефект до 67,5 % от базовата (еталонна) годишна
консумация
на
електрическа
и
топлоенергия;
Намаляване на отделяния в атмосферата CO2
в размер на 40.30 тона/CO2 на годишна база;
Прилагане на високоефективни енергоспестяващи
мерки за сградата за постигане на специфичен
годишен разход от 91300 КWh/у и постигане на клас B;
Повишаване на качеството на живот за потребителите в
обекта (средногодишно 125 деца) и служителите – 22 души;
Прилагане на мярка с инсталиране на ВЕИ
– слънчева система за битова гореща вода;
Въвеждане на вътрешни правила за енергиен мениджмънт
на сградата за устойчиво поддържане на постигнатите
показатели за ефективност в дългосрочен план.
Енергоспестяващите мерки, които ще бъдат изпълнени
в рамките на проекта, са: смяна на дограма, топлинно
изолиране на стени, топлинно изолиране на покрив,
изграждане на соларна система за загряване
на гореща вода за битови нужди, демонтаж на
съществуващата отоплителна инсталация и изграждане
на нова, изграждане на вентилация в сушилно
помещение, както и изграждане на аспирационна
и компенсационна инсталации в кухненския блок.
Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване
на енергийната ефективност на общинската образователна
инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче “ гр. Берковица“,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ВНЕСЕН Е ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ЗА
ЕНЕРЕГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Община Берковица внесе проектно предложение
за саниране на сградите на две от кметствата в
общината. Името на проекта е „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински
сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица,
община Берковица), които предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност“. Кандидатстваме по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програма
за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Основната цел на проекта е повишаване
енергийната
ефективност
на
сградите
на
кметствата в с. Замфирово и с. Гаганица, община
Берковица и постигане на енергиен клас В.
Проектът предвижда изпълнение на мерки за
намаляване разхода на енергия в сградата на кметство
с. Замфирово. Общата стойност на проекта е 233
753.00 без ДДС, а срокът за изпълнение – 36 месеца.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ
ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 7.2.
„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ
ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7
„ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ
НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
ПО ПРСР 2014 – 2020 Г.

Наименованието
на
проектно
предложение
е
„Реконструкция на площи за широко обществено
ползване в населените места на община Берковица“
по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-7.006
– Площи „Изграждане и/или обновяване на площи
за широко обществено ползване, предназначени за
трайно задоволяване на обществените потребности
от общинско значение“. Проектът е на стойност
558 065. 67 лв., а срокът за изпълние – 36 месеца.
Проектното предложение „Реконструкция на площи
за широко обществено ползване в населените места
на община Берковица“ предвижда подобряването на
инфраструктурата в две населени места – град Берковица
и село Замфирово и включва три обекта, а именно:
Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща
към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II;
Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно
пространство – село Замфирово, община Берковица;
Реконструкция на площ за широко обществено ползване
в ПИ 03928.511.542 – град Берковица (градската градина).
Предвиждат се дейности по извършване на строителномонтажни работи и оборудване, съгласно изготвените
инвестиционни проекти в парк „Здравец“ и площадите
в село Замфирово и градската градина в град
Берковица. Целта на инвестицията е да подобрят
условията за живот и отдих в двете населени места.
По този начин ще се подобри способността на населените
места да задържат население, да привличат туристи и
гости, както и да насърчават оставането и развитието на
съществуващи и нови бизнеси. От своя страна това ще
доведе до подобряването на пазара на труда, откриването
на нови работни места, завръщането на население, приходи
в местния бюджет и надграждане на целите – намаляване
на разликите между градските и селските райони.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 20 юли 2018 г. от 11.00 часа в заседателната зала
на ОбА-Берковица се проведе публично обсъждане
на намерението на Община Берковица за поемане
на дългосрочен кредит в съответствие със Закона за
общинския дълг. Предназначението на дългосрочния
общински дълг с банков кредит е финансиране на проект:
„Асфалтиране улици в община Берковица“, по който е
предвидено да се ремонтират 15 улици в град Берковица
и общо 4 улици в селата Бързия, Боровци и Замфирово.
На публичното обсъждане присъстваха председателят
на Общински съвет-Берковица Иван Кирилов, кметът
инж. Милчо Доцов, директори на дирекции, служители
на администрацията, директори и представители
на учреждения и клубове, както и граждани.
Инж. Милчо Доцов представи поименно на
присъстващите всички улици, включени в проекта за
ремонт, като подчерта, че те са избрани не само защото са
важни транспортни улици, но и защото водопроводите
по тях са в добро състояние и не се очаква възникване
на аварии. Изборът на улиците е съгласуван с ВиКБерковица, от където са удостоверили състоянието на
водопреносната инфраструктура, позволяваща ремонт
на пътнтите платна. Кметът отговори и на въпроса защо
сега се предприема тегленето на дългосрочния кредит
като поясни, че до момента приоритет на общината е било
постигането на финансова стабилност. „Едва след като
са разплатени по-голямата част от старите задължения,
вече можем да съсредоточим усилия за ремонт на улици
чрез поемане на дългосрочен кредит“ – уточни кметът.
Съгласно
направения
анализ
към
30.10.2019
год. задълженията на общината (общо заеми и
неразплатени) се очаква да са около 1 млн. 400 хил. лв.
при наследени над 3 млн. лв. през ноември 2015 год.
Инж. Милчо Доцов представи и конкретните параметри
на кредита – той е на стойност 600 000 лева, а срокът за
изплащане е 7 години (84 месеца). Общината ще ползва
1 година гратисен периоад, а максималният лихвен
процент е до 3 %. Реално на месец общината ще трябва да
отделя по около 6 000 лева за погасяване на този кредит.
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ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА
СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ –
БЕРКОВИЦА

На 23 юли 2018 г. в заседателната зала на общината
в присъствието на заместник-кметовете г-жа Ася
Велиславова и г-н Радослав Найденов бе подписан
Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка
за изпълнение на обект „ПОВИШАВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА
СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ,
НАХОДЯЩА
СЕ
В
ГР.
БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ №4, УПИ
IV, КВ.77 ПО ПЛАНА НА ГР. БЕРКОВИЦА /ПИ
03928.511.603 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.
БЕРКОВИЦА/ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДБФП № ОТ ИСУН
BG16RFOP001-2.001-OO73-C01 ПО ОПРР 2014-2020“.
Санирането на сградата е на стойност 1 001 165,36
лв. Изпълнител на инженеринга на обекта е фирма
„Интерхолд“ ЕООД, гр. София, а строителният надзор
ще се осъществява от ДЗЗД „ЕкоЕфект 21“, гр. София.
Основната цел на проекта е да се внедрят
високоефективни мерки за енергоспестяване в
административната сграда за значителното намаляване
на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване
качеството на работната среда за служителите на
Общинска администрация, Районен съд, Районна
прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“,
както и на гражданите на Община Берковица. Целта
ще се постигне чрез изпълнението на следните задачи:
Въвеждане на група от енергийни мерки, изведени
от Доклада по ЕЕ, за постигане на спестовен
ефект до 63,6% от базовата (еталонна) годишна
консумация на електрическа и топлоенергия;
Намаляване на отделяния в атмосферата CO2
в размер на 75.73 тона/CO2 на годишна база;
Прилагане на високоефективни енергоспестяващи
мерки за сградата за постигане на специфичен годишен
разход от 169,47 МWh/у и постигане на клас B.
Въвеждане на вътрешни правила за енергиен мениджмънт
на сградата за устойчиво поддържане на постигнатите
показатели за ефективност в дългосрочен план.
Енергоспестяващите
мерки,
които
ще
бъдат
изпълнени в рамките на проекта, са: смяна на
дограма, топлинно изолиране на стени, топлинно
изолиране на под, топлинно изолиране на покрив.
Този документ е създаден в рамките на проект „ПОВИШАВАНЕ
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА
НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,
НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“
№4“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ДВЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ЩЕ ЗАКУПЯТ НОВИ
ШКАФЧЕТА ПО НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА

Две училища от Община Берковица ще закупят нови
шкафчета за ученици от I до VII клас със средства по
национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда”. Това са Трето ОУ „Иван Вазов“, гр.
Берковица и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово.
Общо 742 училища кандидатстваха за съфинансиране от
Министерството на образованието и науката. Класирането
беше извършено от експерти от дирекция „Учебници
и училищна документация“ според най-ниската
искана сума на брой шкафче. Предвижда се да бъдат
закупени 111 815 такива, като необходимите средства
са в размер на 2 894 068 лв. Списъкът на класираните
е публикуван на официалната страница на МОН.
Закупуването на шкафчета за учениците е една от
мерките, които министерството предприе за олекотяване
на ученическите раници. В тях децата могат да
съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала
и други материали, необходими за образователния
процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи.
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ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРОЕКТ „ЩЕ УСПЕЕМ
ЗАЕДНО“ В ДГ „ПРОЛЕТНА
ДЪГА“

В детската градина бе изградена подкрепяща среда с
център детето, като бяха осигурени учебни помагала,
детски книжки и материали, с които бе подпомогнат
учебно възпитателния процес. Закупен бе и лаптоп за
нуждите на интерактивното обучение. В края на проекта
родители активисти получиха награда, илюстрирани
книги с приказки, които ги мотивираха да продължат
заниманията с децата си и през лятото, а подаръците за
децата бяха книжки за оцветяване, флумастри и топки.
По проект „Ще успеем заедно“ бе изработен уебсайт
на детската градина с адрес www.dg-proletnadaga.
com. Там може да намерите полезна информация,
aктуални новини и възможност за контакти.
В изпълнение на дейностите по проекта бе организиран
и проведен празничен концерт под мотото „Ще успеем
заедно“, който съвпадна с 20-ия рожден ден на детската
градина. На него обществеността и родителите се
запознаха с наученото от децата по време на проекта.
Концертът даде възможност за творческа изява на
Приключиха дейностите по проект „Ще успеем заедно“ децата, като създаде позитивна емоционална атмосфера у
към ЦОИДУЕМ на ДГ „Пролетна дъга“. Проектът имаше зрители и участници и междукултурен обмен на етносите.
за цел създаване на комплексна среда от подкрепящи
мерки за улесняване на образователното и социално
интегриране на децата от ромски произход и техните
семейства, осигуряване на качествено и ефективно
интегрирано
обучение и изравняване стартовите
позиции на всички деца при постъпването им в І клас.
С
реализирането
на
проекта
бе
осигурен
достъп,
присъствие на децата и участието им в
обучителни дейности чрез редовен и безопасен
транспорт от лицензиран превозвач за двупосочен
превоз от квартал Раковица до детската градина.
В ДГ „Пролетна дъга“ бяха изградени шест центъра по
интереси: „Заедно играем“, „Заедно спортуваме“, Заедно
пеем и танцуваме“, „Заедно в света на приказките“,
„Заедно рисуваме“ и „Заедно в света на математиката“.
НИКОЙ НЕ ОБИЧА ЖИВОТА
Учители от детската градина и от съпартньора
Център за обществена подкрепа – Берковица чрез
ТОЛКОВА, КОЛКОТО ТОЗИ,
обучението в центровете реализираха основната цел
КОЙТО ОСТАРЯВА /СОФОКЪЛ/
на проекта - осигуряване на качествено и ефективно
интегрирано обучение и подпомагане адаптацията на
децата от етническите малцинства в детската градина
чрез съвместни познавателни действия. Обучението
се осъществяваше два или три пъти седмично
извън времето на задължителна преподавателска
заетост на преподавателите. Изработените програми
и тематични разпределения бяха съобразени с
държавните образователни изисквания и съдействаха
за повишаване на познавателните, комуникативни и
практически компетенции на участниците в проекта
чрез осигуряване на условия за равнопоставеност,
утвърждаване на културната им индентичност и
развитие на творческите им заложби и таланти.
Осигурено бе квалифицирано лице – медиатор за работа
с ромските деца и техните родители за повишаване
интереса и мотивацията им за получаване на качествено
образование. Активното привличане на всички деца и
техните родители в дейностите по проекта - родителски В слънчевия и прекрасен ден – 25 юли 2018 г., в уютния
срещи, практикуми, тренинги и тържества, създаде ресторант Кръстева къща, членовете на ПК „Туристиблагоприятна учебна среда в посока на по-голяма ветерани“ се събраха да празнуват рождените дни
толерантност в междуличностните отношения. В и юбилеи на своите членове, родени през второто
началото на учебната година в съответствие със Закона тримесечие на годината. Рождениците бяха 30, а
за предучилищно и училищно образование се проведе юбилярите 6. Съставът наброяваше 138 човека.
заседание на Обществения съвет към ДГ "Пролетна Тържеството бе открито от г-жа Здравка Цветкова.
дъга", на който бе обсъдена стратегията за развитие на
„С присъствието си ние доказваме уважението
детската градина и приет ежегодния отчет на директора
си и нашите добри чувства към вас. Човекът е
за изпълнението й. На него бе приет и нов член Айше
Смаилова Митева, на мястото на родител, чието дете вече човек, когато има безчет приятели“ – сподели тя.
е ученик.Членовете на обществения съвет се запознаха с Топли думи за здраве и благополучия се казаха и
участието на детската градина в реализирането на проекта от председателят на клуба инж. Димитър Христов.
"Ще успеем заедно" към ЦОИДУЕМ и предвидените Той връчи поздравителни адреси на юбилярите
към него дейности.Те попълниха анкета, с която дадоха и рождениците. Всеки от тях получи и букетче с
мнението си за полезните инициативи за социализацията цветя. Певческата група към клуба с ръководител
и образователната интеграция на децата си. маестро Петър Петров омая с медените си гласове

присъстващите. След тържествения обяд имаше
поздравления, хора, танци и правене на снимки за
спомен. Всички присъстващи, без да забравят своите
грижи и болки, се чувстваха радостни и щастливи
от преживяното. Разбира се, това е и нашата найдобра защита срещу предизвикателствата, които
ни се пречкат на спокойните старини. Такъв е
животът в пенсионерски клуб „Туристи-ветерани“.
Ние сме сплотени и единни под ръководството
на председателя ни инж. Димитър Христов. Той
е учтив към всеки и взискателен към себе си.
Всички сме активни радетели за спокойни старини.
ПК „Туристи-ветерани“
Величка Атанасова – член на клуба
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НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ МЕСЕЦ
ЮНИ

ПК „Берковски кестен“ се стреми да води един
съдържателен, изпълнен с разнообразни прояви,
пълноценен живот. Група пенсионери в началото на
месец юни посетихме гр. Крайова, Румъния. Пътувахме
с ферибот от гр. Оряхово до отсрещния румънски бряг.
Това бе истинско преживяване по тихия, бял Дунав.
Екскурзоводката, владееща румънски език, бе от гр.
Оряхово. Тя ни разведе до три от най-забележителните
туристически обекти. Най-много ни впечатли дворецът
на Жан Михаил с 29 стаи /особено Огледалната зала/.
Това ни захласна. В Етнографския музей видяхме пътя
на хляба, а румънските обреди, носии и традиции ни
възхитиха. Посетихме и уникалния природен парк
/3000 дка/ със зоологическа градина, лятна опера, висящ
мост и много, много изкуствени езера с редки птици и
растения. Всичко бе феерия от красота, екзотика, цветя и
фонтани - истинска наслада! На 18 юни 50 пенсионери се
отправихме към свещения Козлодуйски бряг. С гордост
се качихме на легендарния кораб „Радецки“, на който
е стъпил революционерът, поетът и патриотът Ботев
със своята чета. На 170-годишнината от рождението
на титана на революционната ни борба и поезия
изпълнихме поетичния рецитал „Жив е той, жив е…“.
Неописуемо чувство на преклонение изпитахме пред
подвига и саможертвата на 200-те четници и воеводата
им Ботев. А беше само на 28 години! Взехме и шепа
пръст от свещената земя, целуната от поета, която
ще съхраним в клуба ни. Нашите приятели от клуб
„Здравец“, гр. Козлодуй ни посрещнаха с марша „Тих, бял
Дунав“. Това ни донесе радост, умиление и гордост, че сме
българи. Изживяхме един запомнящ се и вълнуващ ден.

Наближаваше и 24 юни – празника Еньовден. Това
е една хубава, българска традиция – бране на билки
по роса и изгрев. Много научихме за билките в
Берковския Балкан, пяхме песни за здравеца, а
на тръгване получихме и китка с прясно набрани
билки – еньовче, мащерка, равнец, жълт и червен
кантарион, маточина и още, и още… Двете певчески
групи „Здравец“ и „Мераклиите“ взеха участие
във фестивала в село Замфирово „Гушански сбор
по Спасовден“. Представихме клуба на Берковица
достойно. Нашата кулинарка Анета Георгиева
заслужено спечели 3-то място със своята омесена
пита „Слънце“ сред голямата конкуренция. Хвала,
Ани! Месец юни завърши с участието на дуетите
ни в една нова, хубава инициатива в с. Драганица
– „Празник на баницата“. Беше истински празник в
това селце. Участваха фолклорни състави от Враца,
с. Челопек, с. Черкаски, с. Драганица. За наша радост
и гордост дуетите Синигерски и Лили Русинова
и другият Невка и Лили закриха фестивала и
заслужиха аплодисментите и личните поздравления
на съставите, гостите и домакините. Получиха
грамоти и плакети. Председателката на клуба в с.
Драганица в телефонен разговор лично е благодарила
за това, че берковчани са уважили празника в
селото. Какво ни е нужно на нас, възрастните
хора, повече радост, уважение, съпричастност и
много, много доброта. Усмихвайте се, хора! Лято е!
Ц. Ненковска

Честит 90-годишен юбилей
на Траяна Петрова Костова!
Пожелаваме ти успех,
здраве и дълголетие!
От бивши колежки от ТПК
„Дойчо Димитров“
Марга Михайлова Ценкова и
Петруна Каменова
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ФОТОКОНКУРС „МОЯТА
БЕРКОВИЦА“

Местната
комисия
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните обявява конкурс за фотография
на тема „Моята Берковица“. Инициативата
е в изпълнение на годишната програма на
комисията за 2018 год., а целта е да провокира
и фокусира вниманието на подрастващите към
красотата и уникалността на родния ни край.
Идеята е да потърсят, намерят и представят
своята гледна точка и позитивно отношение към
местните природни дадености, архитектура,
биоразнообразие
и
забележителности.
Категориите са три:
Селфи с моя роден край – в тази категория могат да
участват селфи снимки, на които фигурират едно
или повече лица без ограничение за това дали са
направени сред природата или в населено място;
Пейзажна
фотография
–
категорията
е
предназначена единствено за снимки на природни
обекти, забележителности и феномени, направени
на територията на Община Берковица. В нея е
допустимо да участват фотографии на крепости,
паркове, паметници, сгради, т.н. при условие, че те
са заснети извън урбанизираните зони на общината;
Градска фотография – категория, изцяло посветена
на гр. Берковица и прилежащите й населени места.
Допустими за участие са единствено снимки на
обекти в града и селата на община Берковица.
Условия за участие:
В конкурса могат да участват деца на възраст от 8 до
18 ненавършени години със свои авторски снимки.
За всяка от категориите един участник може да
изпраща до 3 броя фотографии. Всяка фотография
трябва да е придружена с информация за заснетия
обект и участващите лица в снимката (ако тя е в
категорията селфи). Ще се радваме и на послания,
кратки истории или кратък текст към снимките.
Времетраене на конкурса – до 20.08.2018 год. вкл.
Фотографиите се изпращат на e-mail: goranova.f@
berkovitsa.com с изрично посочени: три имена на
участника, възраст, клас и училище, адрес, телефон
за връзка, както и за коя категория са снимките.
Фотографиите ще бъдат оценявани и класирани от
комисия, включваща професионален фотогораф.
С фотографиите, спечелили от 1-во до 3-то място,
както и класираните до 10-то място във всяка
категория ще бъде открита изложба, посветена на
празника на града – 8-ми септември. Предвидени
са и поощрителни награди за всички участници.
Обявяването и награждаването на победителите
ще се състои на 04.09.2018 год. в 17.30 часа.
във фоайето на НЧ „Иван Вазов 1872“.
Фотографиите,
участвали
в
конкурса,
стават
собственост
на
МКБППМН
–
Община Берковица с права за отпечатване,
публикуване и организиране на изложби.
НАГРАДИТЕ ЗА ВСЯКА ОТ КАТЕГОРИИТЕ:
1-ВО МЯСТО: ваучер на стойност 150 лв.,
2-РО МЯСТО: ваучер на стойност 80 лв. и
3-ТО МЯСТО: ваучер на стойност 50 лв.
За повече информация: Филонка Горанова – Секретар
на МКБППМН при Община Берковица – стая 117,
ет.1 на Общинска Администрация – Берковица,

СТОТИЦИ МИНАХА ПО
СТЪПКИТЕ НА ВАЗОВ И
ИЗКАЧИХА ВРЪХ КОМ

В неделния ден, на 22 юли 2018 год., Община
Берковица организира масово изкачване на връх
Ком по повод 168 години от рождението на Иван
Вазов, един от създателите на организираното
туристическо движение в Берковица. Походът се
организира за трети пореден път, след като през
2016 година под мотото „Веднъж в живота да
покорим връх Ком на 2016 метра през 2016 година“
се роди идеята за масово изкачване на върха.
Над 100 души се включиха в инициативата тази
година. Участници в похода имаше не само от
Берковица, но и от различни краища на България – от
София, Пазарджик, Кюстендил, Свищов, Монтана,
Враца, Мездра. Най-възрастният ентусиаст бе
80-годишният Борис Борисов от Берковица, а наймалките – 4-месечната София Павлинова от София
и Пресиян Светлинов (4 г. и 10 м.) от Берковица.
Точно в 8.10 часа групата тръгна за върха от хижа
„Ком“ – нова. Най-бързите успяха да стъпят на
най-високата точка на Ком за 1 час и 20 минути.
На върха г-жа Цеца Петкова, инициатор на
изкачването, представи интересни факти за престоя
на Вазов в Берковица, както и за поставянето
на Вазовия камък през далечната 1965 година.
Песни за България огласиха планината. Подменен
бе трибагреникът, както и специалната книга,
в която присъстващите вписаха имената си.
На
връщане
организаторите
подариха
на
всеки
срещнат
послания
за
планината и цитати от стихове на Вазов.

10 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯТА
ПРОДЪЛЖАВА

Авторска изложба керамика бе открита на 11 юли в
Етнографския музей в Берковица. Произведенията
са на Николай Йовков, трето поколение керамик
и дъщеря му Ралица Йовкова, четвърто поколение
керамик.
Посетителите имаха възможност да
видят прекрасните им творби. Гост на събитието
бе зам.-кметът Радослав Найденов, който при
откриването на изложбата сподели: „С Община
Троян заедно вървяхме напред с проектите за
енергийна ефективност и се надявам да завършим
успешно, така че двата града са много идентични.
Явно и културната идентичност ни е близка. Вие ще
успеете да почерпите вдъхновение от срещите с нас
и от хората тук. Желая Ви бъдещи успехи, винаги
да се виждаме, младото поколение да Ви наследи
достойно, така че да се гордеете с тях. В нашите сърца
както и на телефони: 0953/ 960 13; 0882 909 506.
Вие сте почетни граждани на града ни.“ Гостите и

ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 181 ГОДИНИ
БЕЗСМЪРТЕН КАТО ЖИВОТА!

„Има едни хора по света, уж родени от баща и
майка, а всъщност ръчно сътворени от самия
Бог… Понякога, макар и рядко, Всевишният
прави такива подаръци на народите.
Тези негови собственоръчни творения са
необясними, защото за тях няма мярка. Те
са извън времето: идват, за да подготвят
умовете на хората за бъдещето, живеят в
самота и каквото и добро да направят, то тъй
си остава неразбрано. Има храброст, която
изпреварва нуждата от храброст… И вашият
Левски е тъй необясним. Образ на времето,
което ще дойде. И затуй непонятен и дори
заплашителен. Но пък във всичко истински…
–
Какво
значи
истински,
докторе?
– Как да ти кажа, момиче… Истинско е всичко,
което обичаш не само заради него самото,
а и за онова, което ти дава мисълта за него…
Нещата траят кратко, а мислите за тях ни
съпътстват дълго… Това е”. (Из романа на Неда
Антонова „Първият след бога“, изд. „Факел“)
На 18 юли 2018 г. Берковица отбеляза 181 години
от рождението на Васил Левски. Церемонията
се състоя пред паметника на Апостола на бул.
„Мрамор“ от 11:00 часа. На нея присъстваха зам.кметовете Ася Велиславова, Биляна Тодорова
и Радослав Найденов, секретарят на общината
Велка Живкова, граждани, общественици, деца.
Учителите-пенсионери от Сдружение „Народен
будител” припомниха моменти от живота на
Васил Левски, а 11-годишният Донко Тодоров
рецитира стихотворението на Недялко
Йорданов „На Левски“. Пред паметника на
Апостола бяха поднесени венци и цветя.
присъствеащите бяха поздравени от двете чаровни
певици Яна и Блага Михови, които изпълниха песните
„Седнало е Джоре Дос“ и „Юнак през гора вървеше“.
За пореден път семейство Йовкови потвърди, че
жителите на Берковица са много мили и гостоприемни
и те се чувстват като у дома си. Грънчарската
фамилия подари две прекрасни глинени изделия,
които ще красят двора на музея. И Николай
Йовков и дъщеря му Ралица имат свой собствен
стил, признати са не само у нас, но и в чужбина. С
тяхната изложба Етнографският музей в Берковица
обогатява предлаганото за посетителите в началото
на активния туристически сезон. Изработените от
крехките женски ръце на Ралица Йовкова керамични
предмети, смайваха с красотата на форми и багри
и бързо намериха купувачи сред ценителите на
това изкуство, което в планинския град има много.
Ралица продължава да преоткрива традицията,
защото тя е част от нея. Някои от посетителите
на изложбата пък заложиха на традиционната
керамика. И така години традицията продължава
в една прочута троянска фамилия, а мирисът на
глина стои в началото на това българско изкуство…
Изложбата
ще
остане
в
Етнографския
музей
до
месец
септември.
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