ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
събота, 01 септември 2018 г., БРОЙ 213(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”
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ
ОТКРИ ОБНОВЕНАТА СГРАДА
НА РУ-БЕРКОВИЦА

В обновена с европейски средства сграда ще работят
служителите от РУ-Берковица. Това е първата
обществена сграда, реновирана по Оперативна
програма „Региони в растеж“. На 24.08.2018 г.
министър Валентин Радев, кметът инж. Милчо
Доцов, зам.-министърът на регионалното развитие и
благоустройство Деница Николова, зам.-областният
управител Нина Петкова, старши комисар Ивайло
Антонов-Директор на ОД на МВР-Монтана прерязаха
лентата на обновената държавна институция. По време
на официалната церемония по откриването, министър
Радев благодари на кмета на Община Берковица инж.
Милчо Доцов за избора да бъде обновена именно
сградата на районното управление. „Този избор говори
сам по себе си за уважението и оценката към работата
на полицейските служители“, заяви министър Радев.
Той припомни, че един от основните приоритети
на ръководството на министерството е именно да
осигури всичко необходимо на служителите си – от
униформите, до оборудването и добрите условия
на труд. „Това е нашата задача, а една от основните
отговорности на полицаите е да са в помощ на
хората, които да им вярват и да ги търсят“, подчерта
вътрешният министър.“ В обръщението си кметът
инж. Доцов също благодари на министерствата
и припомни, че Община Берковица продължава
работата по европейски програми и проекти. На
церемонията
присъстваха
заместник-главният
секретар на МВР гл. комисар Георги Арабаджиев и
гл. инспектор Бисер Йончев – Началник Районно
управление на МВР-Берковица. В рамките на
работната визита, министър Валентин Радев посети
и групата в Берковица към сектор „Зоополиция,
кинология и престъпления срещу животните“ГДНП. Там на място той се запозна с отговорната
работа на служителите, от чиято грижа и опит
зависи правилното обучение на полицейските кучета.
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ИЗПЪЛНЕН АНГАЖИМЕНТ

Община Берковица предприе действия по
асфалтиране на зоната пред бл. 1 и 2 в ж.к
Заряница. По този начин се решава дългогодишен
дискомфорт на жителите и гостите на двата блока.
До сега асфалтираното пространство затрудняваше
достъпа, минаването и паркирането на автомобили,
тъй като събираше кални наноси и дъждовни води.
В тази връзка жителите на квартала са се обърнали с
мотивирано искане до кмета за решаване на проблема.
Поетият ангажимент е изпълнен от инж. Милчо Доцов.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ВРЪЩА СПОКОЙСТВИЕТО НА
РОДИТЕЛИТЕ, ЖИВЕЕЩИ НА УЛ.
„СИНЧЕЦ“

Община Берковица предприе действия по изграждане
на площадка за игра и озеленяване на ул. „Синчец“
в Берковица. Теренът, който ще се превърне в
приветливо място за деца и възрастни, има изработен
ПУП и е с площ 374 кв. м. Площадката е подравнена,
почистена, поставени са пейки за отдих и пясъчник.
Предстои озеленяване и направа на оградата. Така
общинското ръководство връща спокойствието на
родителите, живеещи на ул. „Синчец“, които с молба
от 18.05.2018 г. поискаха направа на площадката за
игра и озеленяване. Община Берковица ще търси
начини за финансиране за изграждането на детска
площадка на терена на ул. „Синчец“ чрез европейско
и национално финансиране. През 2019 г. общината
ще изгради детска площадка чрез кандидатстване
с проектно предложение за „Изграждане на
детска площадка на ул. „Синчец“, гр. Берковица
по националната кампания „За чиста околна
среда“ на ПУДООС или собствено финансиране.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ДОСТЪПА ДО Ж.К ЗАРЯНИЦА

Община Берковица продължава да изпълнява
мерките за подобряване на достъпа до ж.к
Заряница. На 21 август 2018 г. се извърши цялостно
асфалтиране на моста на Лонджата. В тази връзка
е пусната и обществена поръчка за изграждане на
подпорни стени от двете страни на моста с дължина
30 м. на изток и 150 метра на запад по поречието
на реката. С друга обществена поръчка за избор
на изпълнител Община Берковица предвижда
рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари
на територията на улиците „Тузлата“ и „Здравец“.

ПРОДЪЛЖАВА МАСОВОТО
ИЗКЪРПВАНЕ НА ДУПКИ В
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Продължава масовото изкърпване на компрометирани
пътни настилки в Община Берковица. Ремонт и
рехабилитация се извърши първоначално на найпострадалите участъци с нарушена настилка, които
са сред най-натоварените с транспортния трафик
в града. Районите около училищата и детските
градини също са приоритетни за екипите. Ремонтът
се реализира със собствени средства на Община
Берковица и е на стойност 67 000 лв с ДДС. Фирмата
изпълнител е “Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана.
До момента са изкърпени улиците: ул. „Иван
Вазов“, ул. „Грамада“, улиците в района на Второ ОУ
„Христо Смирненски“, улиците в района на Трето
ОУ „Иван Вазов“, ул. „Здравченица“ и ул. „Проф.
Петко Наумов“, ул. „Еделвайс“, ул. „П. Парчевич“, ул.
„Бдин“, ул. „Поручик Грозданов“, пл. „Свобода“, ул. „Г.
С. Раковски“, „Проф. Петко Наумов“, ул. „Пиротска“,
ж.к „Заряница“ при бл. 6, ул. “Отец Паисий“, ул.
„Ашиклар“, ул. „Сливница“. В момента се работи на ул.
„Калето“ срещу транспортния вход на Дърводелското
и ул. „Атанас Кюркчиев“ при гарата. Предстои
ремонт на улиците: ул. „Елин Пелин“, ул. „Ком“, ул.
„Шабовица“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Опълченска“,
пл. „Сарая“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Шейново“,
ул. „Христо Ботев“ до офис Близу, ул. „Александър
Стамболийски“ и основни артерии ж.к „Заряница“.
По договор с фирма „Монтрейс“, гр. Монтана
предстои изкърпване и текущ ремонт на улици
в южната част на града. Средствата са в размер
на 50 000 лева. 110 000 лева са предвидени за
общинска пътна мрежа /селата Бързия, Замфирово
и Боровци/ и улиците „Бук“, „Берковска река“
и моста на Лонджата, които са асфалтирани. В
момента екипите на фирмата работят на път II-81.
В края на месец юли 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. Налице са и
първите ремонтни дейности и работата продължава.
Технологията
позволява
осъществяването
на ремонтни дейности на площ 5-6 кв.м/час.

300 ЛЕВА Е ГЛОБАТА ЗА
РАЗХОЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА УЧЕБНИТЕ,
ДЕТСКИТЕ, ЗДРАВНИТЕ И
КВАРТАЛНИТЕ ДЕТСКИ И
СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ

Съгласно Наредбата за осигуряване и поддържане на
обществения ред и сигурност на територията на Община
Берковица, 300 лева ще бъдат глобявани собственици на
кучета, които ги разхождат на територията на учебните,
детските, здравните и кварталните детски и спортни
площадки. Съгласно чл. 26 ал.1 т. 2, 4, 6 и 7 се забранява:
свободното пускане на селскостопански животни,
кучета и птици по улици, детски, спортни площадки
и др.; отглеждане на кучета и котки на терасите на
жилищни блокове, ако е в нарушение на чл. 3, ал. 2 и
замърсява собствеността на съседите; разхождането
на кучета на територията на учебните, детските,
здравните заведения и кварталните детски и спортни
площадки; движение на кучета без повод и намордник.
В специални табели на Община Берковица,
поставени на входовете на Градски стадион, на
вниманието на собствениците на домашни животни
и кучета е посочено, че се забранява разхождането,
преминаването и престоя на кучета и домашни животни.
При констатирано нарушение глобата е 300 лева.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПРОДЪЛЖАВА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ЛЕСОПАРК
КАЛЕТО

Община Берковица продължава да изпълнява
заложените дейности от програмата за подобряване
състоянието на Лесопарк Калето. В момента се
работи по почистването и разкриването на южната
базилика на крепостта. Тя има самостоятелен
обособен двор, в който освен базилика е изграден
баптистерий с вграден в абсидата купел. Базиликата
е трикорабна, едноабсидна. В абсидата е изграден
синтрон с епископски трон. Берковското кале е едно
от многото крепости, охранявали Византийската
империя. Тя има оптическа връзка с крепостите
по поречието на Огоста, Бързия, Ботуня.
До момента са обособени 3 къта за отдих, на които
са монтирани 6 пейки и 3 кошчета. На ул. „Берковска
река“ са поставени 2 броя указателни табели, тип
туристически. Съвместно с Общинско мероприятие
Комунални дейности – гр. Берковица са изработени
и поставени още
5 броя информационни
табели. Подменени са изпочупените дъски
от масата и пейките на беседката на Калето.
Община Берковица продължава работата по
реализацията на останалите задачи от програмата
за подобряване състоянието на Лесопарк Калето.
Предстои монтиране на пейки на билото на
Калето. Община Берковица призовава всички
граждани и посетители да опазват поставените
табели, както и защитените територии, а при
констатиране на нарушения и вандалски прояви
да сигнализират на телефон: 0953/ 88-418.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПОСТАВИ ДОПЪЛНИТЕЛНО
ПЪТНО ОГЛЕДАЛО НА МОСТА
ПРИ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

Община Берковица, съгласно решение на
Общинската
обществено-консултативна
комисия по проблемите на безопасността на
движение по пътищата, монтира допълнително
пътно огледало на моста при Лесотехническа
професионална гимназия – Берковица. През
месец май пътни огледала бяха сложени на
моста на Лонджата и подменено счупеното
на моста на ЛПГ. Огледалата ще улесняват
водачите и рисковите ситуации ще намалеят.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ОТ
ДЪРЖАВАТА

Пет общини в Област Монтана, сред които
Община Берковица, получиха допълнителни
трансфери от държавата в размер над 3 млн. лева
с Постановление на Министерски съвет № 165
от 07.08.2018 г. На Берковица, Лом, Вълчедръм,
Чипровци и Бойчиновци се превеждат средства
за ремонт на инфраструктурата. По бюджета на
Община Берковица средствата са в размер на 200 000
лева за частично финансиране на проект „Ремонт
и асфалтиране на ул. „Първи май“ в гр. Берковица“.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯ СИ ПРОЕКТ
ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Напълно готова е сградата на РУ ПолицияБерковица, която е първият обществен обект, в
който са въведени мерки за енергийна ефективност
по ОП „Региони в растеж“. На 02.08.2018 г. строежът
е въведен в експлоатация със съответното
разрешение – акт 16. Към днешна дата Полицията
е с приветлив външен вид и изцяло нова визия,
кореспондираща с цветовете на държавния орган.
Проектът е изпълнен 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-02-37-74/14.09.2016г. с Министерство
на регионалното развитие и благоустройство,
Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 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“ 2014-2020. 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. Община
Берковица изпълни проекта в партньорство с
Областна дирекция на МВР – Монтана, съгласно
подписано
споразумение
между
страните.
В рамките на извършените строително-монтажни
дейности, наред с реализиране на мерките за
енергийна ефективност, бе подменена старата
дограма, извършена е изолация на покрив,
изолация на външни стени и смяна на осветлението.
В резултат на изпълнения проект ще се постигне
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.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ СЕ
ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА
ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

Най-мащабната доброволческа акция в страната
– „Да изчистим България заедно” ще продължи
за поредна година. Подготовката за кампанията,
която тази година ще се проведе на 15 септември /
събота/ 2018 г. вече стартира. И тази година Община
Берковица ще се включи в инициативата. Въпреки
демографските характеристики на Северозапада,
активността на населението е сред най-високите в
страната. След успеха на „Да изчистим България”
през изминалите години, кампанията продължава и
през 2018-а, когато акцията по почистването ще бъде
отново проведена с помощта на партньорската мрежа
в лицето не само на държавната администрация,
но и на многобройните фирми от цялата страна,
които ще се включат логистично и в самия ден.
Общинска администрация – Берковица приканва
всички жители на общината да се включат в
почистването на 15 септември 2018 г. /събота/.
Допълнително ще информирме за организацията на
кампанията. Да бъдем обществено отговорни! Нека
всеки се включи в кампанията! Денят е 15 септември !

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА УЛ.
„АЛЕКСАНДРОВСКА“ 27, БЛ. 25 И
БЛ. „АЛЕН МАК“ 35

Открита е строителната площадка на ул.
„Александровска“ 27, бл. 25 и бл. „Ален Мак“
35., които ще бъдат санирани по проект
„Повишаване на енергийната ефективност на
жилищни сгради в гр. Берковица” по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 536 520 лв. с ДДС.
Изпълнител на инженеринга, проектирането,
упражняването на авторски надзор и изпълнение
на СМР е фирма ДЗЗД „Билдком-про“, гр. София.
Проектът има за цел чрез изпълнение на мерки за
енергийна ефективност да се осигурят по-добри
условия на живот за гражданите в жилищни
сгради, топлинен комфорт и по-високо качество
на жизнената среда в подкрепа на балансираното
и устойчивото развитие на Община Берковица
и в град Берковица като опорен център от 4-то
ниво на националната полицентрична система.
Блоковете на ул. „Александровска“ 27 бл. 25 и бл. „Ален
Мак“ 35. са сред 10-те жилищни сгради, които ще
бъдат санирани по проекта. В момента строителната
фирма е в процес на доставяне на материали и
изправяне на скеле и ремонт покрив. Останалите
дейности, които предстоят, са: смяна на дограма,
подмяна на покривната конструкция, подмяна на
водопроводната мрежа в сутерена на сградата, както
и на компрометирната канализационна мрежа.
В общите части и в стълбищната клетка ще се
подменят осветителните тела с енергоспестяващи,
ще се подмени и мълниезащитата с нова.
13.08.2018 г.

ХИБРИДНО ЛЯТО

Гр. Берковица

Винаги искаме това, което нямаме.
Защо толкова желаем невъзможното?
Непознатото. Стряскащото.
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ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА БУЛЕВАРД
„МРАМОР“ 6 БЛОК 5

Открита е строителната площадка на бул.
„Мрамор“ 6 бл. 5, който ще бъде саниран по проект
„Повишаване на енергийната ефективност на
жилищни сгради в гр. Берковица”по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 262 197,33 лв. с
ДДС. Изпълнител на инженеринга, проектирането,
упражняването на авторски надзор и изпълнение
на СМР е фирма „Интерхолд“ ЕООД, гр. София.
Проектът има за цел чрез изпълнение на мерки за
енергийна ефективност да се осигурят по-добри
условия на живот за гражданите в жилищната
сграда, топлинен комфорт и по-високо качество
на жизнената среда в подкрепа на балансираното
и устойчивото развитие на Община Берковица
и в град Берковица като опорен център от 4-то
ниво на националната полицентрична система.
Блокът на бул. „Мрамор“ 6 бл. 5 е от 10-те
жилищни сгради, които ще бъдат санирани по
проекта. В момента строителната фирма е в
процес на доставяне на материали. Останалите
дейности, които предстоят, са: смяна на дограма,
подмяна на покривната конструкция, подмяна на
водопроводната мрежа в сутерена на сградата, както
и на компрометирната канализационна мрежа.
В общите части и в стълбищната клетка ще се
подменят осветителните тела с енергоспестяващи,
ще се подмени и мълниезащитата с нова.

ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО
НА МАТЕРИАЛИ ЗА
ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА
ТРОТОАРИ И МЕЖДУБЛОКОВИ
ПРОСТРАНСТВА НА ПОДАЛИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ

Всички собственици и домоуправители, подали
заявления за материали за облагородяване на
Парещите думи на мълчанието.
тротоари и междублокови пространства, могат
Дебрите на неизвестното.
да сключват договори с Община Берковица за
Обожанието на въображението.
публично-частни партньорства. Това ще става в стая
Реалността наяве в уж, безметежните 104 на ОбА-Берковица всеки работен ден от 8:30 ч.
до 12:00 часа. Получаването на материалите ще става
делници.
след сключване на договора, съгласно списък, в
Безкрайността – на ръка разстояние.
Производствената база на ОМ “Комунални дейности”
Невидимата стена отвъд хоризонта.
– Берковица срещу подпис, всеки работен ден от
13.00 до 14.30 часа. Разходите за транспортиране
Тежките вериги на робството на духа.
на материалите са за сметка на собствениците.
Да си вътре в нещата и едновременно
С получените строителни материали изпълнителят
вън от всичко това…
се задължава за своя сметка да изгради тротоарното
платно пред имота си в срок до 30.11.2018 г.
Леката тежест на имането
След тази дата нарочна комисия на Община
и непосилното липсващо съдържание .
Берковица ще извърши оглед и замервания на
Значимостта на детайлите
място на изградените тротоари, за което ще се
и развилнялото се безразличие!
състави констативен протокол в присъствие на
изпълнителя. След 30.11.2018 г. неизразходваните
Стоманените клещи на зараждащото се.
от изпълнителя материали ще бъдат иззети от
Хармонията на повтарящото се втръсване. Община Берковица, а ако същите са използвани
не по предназначениe, то изпълнителят дължи
на Община Берковица тяхната равностойност.
Вкусили аромата на лятото
Инициативата за публично частните партньорства
на следващото утро си взимаме „сбогом“…
е поредната действена мярка на екипа на кмета инж.
Милчо Доцов за облагородяване на градската среда и
Румен Антонов
превръщането на общината в уютно място за живеене.
/художник/
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ПРАЗНИК НА МАЛИНАТА –
ПЕСНИ, ЛАГЕРНИ ОГНЬОВЕ И
МНОГО ЕМОЦИИ

Всяка година през втората седмица на
месец август в местността на хижа Ком в
Берковския Балкан се провежда Празник на
малината. Този празник е в чест на природата,
планината и малините – символ на Берковица.
Туристите ветерани и техните гости от цялата
страна три дни пяха, танцуваха, организираха
си походи и се заредиха с приятни емоции
от празника. Събитието бе открито с богата
музикална програма, лагерен огън и много хора
в прохладната лятна вечер. Гост на Празника
на малината бе зам.-кметът Ася Велиславова,
която поздрави
присъстващите с
думите:

„Уважаеми туристи-ветерани,
Скъпи приятели,
Над четвърт век Берковица поддържа
традицията за Празник на малината. Ние
в града под Ком имаме късмета и щастието
да сме дарени щедро от природата със
свеж въздух, бистра балканска вода и
разбира се аромат на малини. Такъв е и
споменът от нашето детство, от моето
детство – когато бяхме възпитавани в
истински семейни ценности, в любов и
преклонение пред величието на природата и
стремеж към съхраняване на традициите.
Благодарение на Вас ние си припомняме
всичко това и се връщаме към корените си.
От името на кмета на Община Берковица
инж. Милчо Доцов и лично от мое име,
искам да Ви благодаря за ентусиазма,
неугасващия плам и младежки дух, с които
всяка година подготвяте този прекрасен
празник и ни каните край лагерния огън!
Бъдете
здрави
и
дълголетни!“

Берковица се слави като град на туризма и
планинарството още от древността, но като начало на
организирана излетна проява може да се счита 1879
г., когато Иван Вазов заедно с няколко общественици
от града, обичащи природата, организират първия
излет в Берковския Балкан и изкачват величествения
Ком. От този момент се заражда идеята в града
да се създаде туристическо дружество, което да
организира и провежда излети, походи до връх
Ком, Петрохан, Тодорини кукли, Щърковица,
Самарите, Хайдушки водопади и много други.

7.Б КЛАС НА ТРЕТО ОУ „ИВАН
ВАЗОВ“ Е „КЛАС НА ГОДИНАТА“
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В началото на учебната 2017/ 2018 година
Местната
комисия
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните при Община Берковица
обяви конкурс на тема „КЛАС НА ГОДИНАТА“,
в който заявления за участие подадоха 10
класа от училищата в Община Берковица.
След оспорвано състезание, в което цяла учебна
година стотиците деца, записани в участващите
класове, полагаха неимоверни усилия да имат висок
успех, малко неизвинени отсъствия и наказания,
постижения в спорта, науката, изкуствата, както
и постижения в различни конкурси и фестивали,
резултатите са налице. Учебната година отдавна
завърши, а победителите вече са известни.
Въз основа на постигнатите от класовете резултати
комисия, определена със Заповед на Кмета на
Община Берковица, класира тримата победители:
На първо място – 7.б клас – III ОУ „Ив. Вазов“,
Берковица– спечели Еднодневна екскурзия по
маршрут в България, избран от победителите и
техния класен ръководител г-жа Ани Иванова;
На второ място – 6.а клас – Второ ОУ
„Христо Смирненски“, Берковица
с класен
ръководител г-жа Валя Крумова– спечели
посещение на местни културно-исторически
забележителности и организиран пикник
сред природата с много игри и забавления;
На трето място – 7.а клас – III ОУ „Ив. Вазов“,
Берковица с класен ръководител г-жа Пенка
Петрова– спечели голяма цветна кутия с изненади.
Местната
комисия
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните при Община Берковица
присъди и две поощрителни награди за 9.б клас
на Лесотехническа професионална гимназия
с класен ръководител Горан Атанасов и 1.а
клас на Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с
класен ръководител г-жа Вергиния Ангелова.
Честито
на
победителите!
На 4 септември 2018 г. в 17:30 часа във фоайето
на НЧ „Иван Вазов-1872“ ще се състои
церемонията по награждаването на децата и
класните им ръководители. Събитието е част
от програмата за празника на град Берковица.
Община Берковица и Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви изказват
своята благодарност и възхита към всички класове,
участвали в конкурса. Вярваме, че спомогнахме
да се сплотят ученическите колективи, че
мотивирахме децата да учат повече и да отсъстват
по-малко, че ги научихме на повече екипност,
толерантност и по-голяма лична отговорност.
Същият конкурс ще бъде обявен и в
началото на новата 2018/ 2019 учебна година.

ЗАВЪРШИ ТРАДИЦИОННИЯТ
ПЛЕНЕР В СЛАТИНА

С изложба в Шато „Слатина“ снощи завърши
пленерът
по
дървопластика
и
живопис,
който се организира от резбаря Найден
Кирилов и синовете му Атанас и Кирил.
Гости на откриването бяха зам.-областният
управител на Област Монтана Нина Петкова и
зам.-кметът на Берковица Радослав Найденов.
Те получиха специални благодарности от Найден
Кирилов за всеотдайната подкрепа на събитието.
Радослав Найденов подчерта, че е истински героизъм
да се прави днес подобно събитие и благодари, че
се обогатява културния календар на общината.
Това е седмото издание на пленера и тази година се
включиха 7 човека –проф. Галилей Симеонов – график,
Петър Янев – живописец, Димитър Гоцак – скулптор,
Милен Василев – скулптор, Иван Иванов – скулптор,
Йордан Кусев – резбар, Найден Кирилов – резбар.
Пленерът
се
организира
със
съдействието
на
Община
Берковица.

„ИВАИЛ ЦАР“ – ВЪПЛЪЩЕНИЕ
НА БОРБЕНОСТТА, СИЛАТА И
ДУХА НА НАРОДА

На 7 август 2018 г. Стоян Николов-Торлака
представи в Берковица книга втора на романа
„Иваил Цар“. Писателят споделя, че градът под Ком
е едно от местата, където надписва книгата си с найголяма любов. Той за пореден път благодари и на
екипа на библиотека „Йордан Радичков“ за топлото
посрещане. Торлакът e приятно изненадан от града
ни, защото: „Има си такива места, къде се разбираш
с ората с половин приказка и видиш силното
им желание не да отбиат номеро, а да положат
максимално усилеа, да вложат колко моат повече
от душата и възможностите си, та да се получи
така, че да се размръда акъло на съгражданьете,
съселяньете, съобщностниците им... “„…и почуствах
обичайнио уют, къде изпитвам у Берковица много
преди да фанем химикалката професионално.“
„Ако кажем, че Берковица е едно от
местата,
на
които
надписвам
книги
с
най-голема любов ич нема да излъжем.“
„Иваил цар“, книга втора е от романите, които не
можеш да четеш между другото. Тя те пренася в
средните векове и те оставя там, докато не затвориш
последната страница. А после още дълго е в мислите
ти. Представяш си царя, мислиш за битките, за
решенията, които е взел, чудиш се, какво щеше
да стане, ако… Обаче в историята няма „ако“.
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