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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ПРОСВЕТНИ И 
КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,

УВАЖАЕМИ БУДИТЕЛИ,

За нас е чест да Ви поздравим с Деня на 
народните будители!

Обогатявайте и опазвайте 
българската духовност и копнежа по 
нови хоризонти в образованието и 

културата!
Бъдете достойни наследници на 
патриарха на българската литература 

Иван Вазов, който  ни завеща:
„…Аз работих половин век, 
подчинявайки се на неутолимата 
жажда да служа на истината и 

красотата. 
Аз пях за България, защото я обичах; аз 
прославих нейната божествено хубава 
природа, защото бях очарован от нея; 
аз се вглъбявах в историята й, защото 
бях пленен от величието на нейния 

минал живот. 
И получих награда. 

Знаете ли каква бе тя? 
Тя се състоеше в ония хубави мигове, 
когато чувах старци да ми казват: 
„Синко, това, което ти писа, сякаш, 
че го изтръгна из нашата душа“. 
Чувах привет от пламенни младежи: 
„Учителю, ако обичаме България, ако 
вярваме в доброто, на тебе най-много 

дължим това“.
Аз се просълзявах. И съзнанието, че 
съм бил полезен на България, за мене 
беше най-голямата награда. За друга не 

мислех“.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БУДИТЕЛИ!

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
                                                                                            
Иван Кирилов                                                                                                    
Председател на ОбС - Берковица                                                                  

ЗАПОЧВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ 

„ЗДРАВЕЦ“ И „ТУЗЛАТА“

На  26.10.2018 г. в Община Берковица 
бе подписан протокола за откриване 
на строителна площадка за ремонт и 
рехабилитация на улиците „Здравец“ и 
„Тузлата“ в гр. Берковица. Предстои тези 
пътни артерии да бъдат асфалтирани с 
включено изграждане и на нови тротоари, 
с което на този етап ще се реши проблемът 
с достъпа до кв. „Заряница“. Изпълнител на 
строително-ремонтните дейности е фирма 
„Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София. 
Средствата, предвидени за ремонт на ул. 
„Тузлата“, са в размер на 125 374,28 лв. без 
ДДС. За ул. „Здравец“ реконструкцията 
и рехабилитацията възлизат на стойност 
125 651,28 лв. без ДДС. Ремонтът на двете 
улици, водещи към кв.  Заряница, е етап от 
изпълнението на големия проект, спечелен 
от Община Берковица по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове 
малка по мащаб инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от ПРСР 
2014-2020 г. Улиците, които предстои да 
бъдат ремонтирани в град Берковица, са: 
ул. “Заряница“, ул. „Райко Даскалов“, ул. 
„Кестенарска“,  ул. „Даме Груев“, ул. „Тимок“, 
ул. „Мусала“. На територията на село Бързия 
ще се ремонтират  ул. „Артец“ и ул. „Ком“. 
Стойността на договора е 1 845 496,95  лева /
Един милион осемстотин четиридесет и пет 
хиляди четиристотин деветдесет и шест лева 
и 95 ст./ без ДДС или 2 214 596,34 /Два милиона 
двеста и четиринадесет хиляди и петстотин  
деветдесет и шест лева и 34 ст./ с ДДС.
Дейностите по проекта са: преасфалтиране 
на улиците, обект на договора, подмяна на 
тротоарите на реновираните улици, подмяна 
на знаците, както и нова пътна маркировка.
Общо по проекта ще се рехабилитират и 
реконструират 3404 л.м. от общинската 
улична мрежа, представляващи 21 
855 кв. м. площ, както и 3085 кв. м 
тротоари в двете населени места.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С 
ПРОЕКТ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА 

УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Община Берковица ще изгради канализация 
за битови и отпадни води по ул. „Кирил и 
Методий“ с дължина 1134,07 м. За целта е 
пусната процедура – събиране на оферти 
с обява. Целта на проекта е включване 
на новоизградената канализация по ул. 
„Бук“  в съществуващата канализационна 
мрежа на град Берковица и изграждане 
на канализация за потребителите по 
ул. „Кирил и Методий“, и довеждане на 
отпадните води от кв. Беговица, заедно с 
отпадните води на Берковица, до бъдещата 
пречиствателна станция за отпадни води на 
града. Предвидено е и пътната настилка да 
бъде изцяло рехабилитирана. Стойността 
на проекта е 216 666,67 лв. без ДДС.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СКЛЮЧИ 
ДОГОВОР ЗА ЗИМНОТО 

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ
Община Берковица е готова за зимата. 
167 955,75 лева без ДДС са средствата за 
снегопочистването на град Берковица, 
четвъртокласната пътна мрежа и населените 
места в общината за зимен сезон 2018-2019 г. 
Със заповед на кмета на Община Берковица 
инж. Милчо Доцов е създаден Оперативен щаб 
за ръководене и контролиране на действията 
по зимното поддържане и експлоатация 
на техническата инфраструктура на 
територията на общината. В него участват 
представители на регионалните структури. 
Разработен е Оперативен план, чрез който 
се създава организация за подготовка и 
поддържане на общинската пътна мрежа, за 
безпрепятствено и безопасно движение през 
зимата. Предстои проверка изправността и 
готовността на снегопочистващата техника.
ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, 
с. Гинци, Oбщина Годеч  ще извършва 
снегопочистване и зимно поддържане на 
общински пътища и улици в гр. Берковица и 
населените места на територията на община 
Берковица за сезон 2018-2019 г. обособени 
позиции,    както следва:  / по  обособена  позиция 
№ 1: „Снегопочистване и зимно поддържане 
на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици 
в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) 
републикански път за сезон 2018-2019 г.”/, 
/ обособена позиция № 2: „Зимно поддържане 
и снегопочистване на 50,05 км. общински 
пътища и 31,5 км. улици в населените места 
на територията на Община Берковица за 
сезон 2018-2019 г./ и /обособена позиция № 
3 „Зимно поддържане и снегопочистване 
на общински път IV-81029, участък гр. 
Берковица – х. Ком за сезон 2018-2019“.
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КМЕТЪТ ИНЖ. ДОЦОВ 

ПРОВЕЖДА РЕГУЛЯРНИ 
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
ФИРМИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛКИ НА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Всяка седмица кметът на Община Берковица 
провежда регулярни срещи с представители 
на фирмите, които извършват санирането 
на жилищните и обществени сгради. Целта е 
общинското ръководство стриктно да следи за 
качеството на изпълнение на обектите и спазване 
на сроковете. На всяка среща кметът инж. Милчо 
Доцов се запознава и с настоящите проблеми на 
фирмите, за които търси комплексни решения.
Той прави и инспектиращи проверки на обектите 
на място. Загрижен от факта, че наближава 
зимния сезон инж. Доцов лично следи как вървят 
ремонтите по проекта за енергийна ефективност. 
В периода на строително-ремонтните дейности 
предстоят още срещи и проверки, увери кметът.
Завършиха строително-ремонтните дейности 
по санирането на четири жилищни обекта.
Енергийното обновление на сгради се извършва 
по ОП „Региони в растеж“. До момента 
напълно готови са блоковете „Незабравка“, 
„Еделвайс“, „Александровска“ 41, както и къща 
на ул. Шабовица“ 34.  Изградените обекти са с 
подменена дограма, външна топлоизолация, 
ремонтирани покриви, достъпна среда, 
приветлив външен вид и изцяло нова визия.
След изпълнение на пакета от енергийно 
ефективни мерки са постигнати следните 
резултати – повишаване на енергийната 
ефективност на сградите и подобряване 
на енергийния комфорт на  живущите в 
тях, както намаляване емисиите на  СО2.
В Берковица към настоящия момент в 
процес на изпълнение са още 6 сгради по ОП 
„Региони в растеж“ и една по Националната 
програма за енергийна ефективност.
Строително ремонтни дейности се извършват и 
на три обществени сгради – ДГ „Звънче“, сградата 
на администрацията и НЧ „Иван Вазов-1872“.

РИСУНКА НА ПРОФ. ПЕТКО 
НАУМОВ КРАСИ САНИРАН БЛОК 

В БЕРКОВИЦА

Рисунка на проф. Петко Наумов краси 
една от стените на санирания блок 
„Еделвайс“ в родната му Берковица. 
Българският композитор, цигулар, 
диригент, музикален публицист, 
музикален педагог и общественик е 
роден  на 29 юни 1879 г. в града под 
Ком.  На мястото на жилищната сграда 
се е намирал домът на проф. Наумов. 
Рисунката върху сградата е направена 
за няколко дни от берковския художник 
и уредник на Градската художествена 
галерия Валентин Герасимов.

БЕРКОВИЦА С ДВАМА КМЕТОВЕ 
В ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА 

ОБЩИНА

В Деня на българската община кметът инж. Милчо 
Доцов и цялата администрация поднесоха венци в 
знак на почит към първия кмет на общината Хаджи 
Петър Хаджиилиев. Слово за живота и делото му 
изнесе водещият Николай Петров. По стара българска 
традиция всеки служител на администрацията 
и всеки граждани бяха посрещнати с хляб, мед и 
китка здравец. Инициативите за отбелязване на 12 – 
октомври – Ден на българската община продължиха 
с участието на 14 ученици в общинското управление. 
Младежите бяха сърдечно посрещнати от кмета 
инж. Милчо Доцов, след което се запознаха и 
със зам.-кметовете, директорите на дирекции и 
експерти в администрацията. Следвайки идеята да 
опознаят “от първа ръка” дейността на ключови 
административни постове, 14 ученици седнаха в 
креслата на кмета, неговите заместници, началници 
на кметски отдели и експерти в администрацията. 
Таня Цветкова Тасева, ученичка от 11.б клас 
на ПГ „Д-р Иван Панов“ и Николай Даниелов 
Давидов, ученик от 10. б клас на Лесотехническа 
професионална гимназия бяха кметове на Община 
Берковица за ден. Останалите ученици от основните 
училища в града и двете гимназии също бяха част 
от екипа на администрацията. Имаше заместник-
кметове, секретар, счетоводител, директори 
дирекции, одитор, експерт образование и пиар.
Кметът инж. Милчо Доцов в подробности разказа 
за структурата на администрацията, нейните 
функции и задачи. Той не спести проблемите и 
отговорностите, които стоят пред общинското 
ръководство. Инж. Доцов бе подготвил за 
младежкото общинско управление информация за 
всички обекти, които се изпълняват в общината, 
както и Отчет за работата му през 2017 г. След 
срещата при кмета младежкото ръководство се 
зае със задълженията си, а час по-късно направи 
самостоятелна оперативка при кметовете 
Таня Тасева и  Николай Давидов, подготвяйки 
предложенията си към кмета инж. Милчо Доцов.
Ето какво стои на дневен ред пред младежкото 
общинско управление: 1. Реставрация на 
миниатюрите в парк „Здравец“, разрушени от 
недобросъвестни граждани; 2. Асфалтиране на 
Котеновско шосе /пътя за язовира/. Стана ясно, че 
то е включено за асфалтиране в проект на общината, 
затова е подменен и водопровода; 3. Проверка на 
камерите за видеонаблюдение в цялата община; 4. 
Направа на цветни алеи в парковете; Засегнат бе 
проблема и с бездомните кучета; 5. Обособяването на 
Калето като туристически комплекс /общината има 
специално разработена програма за Калето, която в 
момента се изпълнява поетапно/; 6. Обезопасяване 
на училищата от хулигани, наркомани и др./
за целта е проведено съвещание на кмета с 
директорите на учебни заведения/; 7. Обезопасяване 
на сграда, собственост на ВИК-Монтана.
Кметът инж. Милчо Доцов прие всички предложения 
и ги отчете като  „добър резултат“ от работата на 
младежите. Той ги поздрави и им пожела бъдещи 
успехи във все по-отговорния живот, който ги 
очаква. Инж. Доцов връчи на всяко едно от децата 
„Сертификат за участие в младежко общинско 
управление“ и пакет с рекламни сувенири на 
общината. Празничният ден продължи с поредните 
признания и пожелания. Кметът инж. Милчо 
Доцов поздрави всички служители с празника и 
пожелания за здраве и професионални успехи.

ЛИКЪТ НА РАДИЧКОВ ГРЕЙНА 
НА НОВОСАНИРАНА СГРАДА ПО 

ПОВОД 89-ГОДИШНИНАТА ОТ 
РОЖДЕНИЯ МУ ДЕН

„Всеки човек е дълго изречение, 
написано с много любов, ала 
пълно с правописни грешки.”
Ликът и тази мисъл на Йордан Радичков 
красят една от стените на санирания жилищен 
блок 1 и 2 в ж.к „Изгрев“ по Националната 
програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради.
Йордан Радичков заема уникално място 
в българската литература и култура. 
Ненадминат майстор на късия разказ и 
неподражаем драматург, представител 
на магическия реализъм, той е едно от 
емблематичните имена в новата българска 
литература, отличаващ се със самобитния 
си стил и запомнящите се „крилати“ фрази.
Рисунката върху сградата е направена по 
повод 89-годишнината на ненадминатия 
майстор на перото Йордан Радичков от 
берковския художник и уредник на Градската 
художествена галерия Валентин Герасимов.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБНОВИ 
ЧИТАЛИЩНАТА СЦЕНА В СЕЛО 

БЪРЗИЯ

Обновената сцена на НЧ „Иван Вазов-1911“, 
с. Бързия вече може да посреща самодейни 
и театрални състави. Тя бе ремонтирана 
със средства от капиталовата програма на 
Община Берковица. Те са в размер на 6 600,00 
лева, а изпълнител е фирма ЕТ „РИ БИЛД-
Румяна Митова“, гр. Берковица. Ремонтът 
на сцената включваше възстановяване 
на 120 кв.м дюшеме. Тя бе неизползваема 
от няколко години, а сега е приятно и 
уютно място за репетиции и изяви. Това 
е и подовът на сцената на НЧ „Иван 
Вазов-1911“ монтанският драматичен театър 
да представи постановката „Мистерията на 
Дон Жуан“ пред публиката на село Бързия. 



К О М - брой 215(85),  Четвъртък - 01- Ноември 2018 г. 3
50 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРСКИ 

КЛУБ „БЕРКОВСКИ 
КЕСТЕН-1968“

На 20.10. 2018 г. пенсионерски клуб „Берковски 
кестен-1968“ отпразнува своя 50-годишен юбилей. 
Събитието бе уважено от народните представители 
Дилян Димитров и д-р Илиян Тимчев, зам.-
областните управители Нина Петкова и Цветко 
Цветков, зам.-кметовете Радослав Найденов и Ася 
Велиславова, Борислав Мирчев, гости от Бъйлещи, 
Румъния и представители от 15 клуба от страната.
Г-н Радослав Найденов поднесе приветствие от 
името на кмета инж. Милчо Доцов и от свое име към 
гостите и участниците в празника. В своето слово г-н 
Найденов подчерта, че „отношенията между Община  
Берковица и ПК „Берковски кестен-1968“ могат да се 
изразят с думите: партньорство и сътрудничество“. 
Той допълни още, че юбилеят на пенсионерски клуб 
„Берковски кестен“ е последното значимо събитие, 
което се случва в тази сграда, преди тя да бъде 
обновена по проект за енергийна ефективност. Не на 
последно място зам.-кметът сподели и за одобрения 
проект на общината за болницата в Берковица, 
който е по ТГС България-Румъния и е на стойност 1 
470 000 евро. Г-н Найденов поднесе поздравителния 
адрес от кмета и подаръка за клуба – видеокамера, 
която да запечатва значимите моменти от живота на 
неговите членове.  Своите поздрави, пожелания и 
подаръци поднесоха и останалите официални гости.
В юбилейния концерт председателят на ПК 
„Берковски кестен-1968“ г-н Тодор Кръстев 
представи историята и живота на клуба. 
Празничната програма продължи с изпълнения 
на възпитаници на ОШИ „Проф. Петко Наумов“ 
към НЧ „Иван Вазов-1872“, гр. Берковица, деца от 
училищата, певчески и танцови групи към клуба.
Историята на клуба започва през далечната 1968 
година, когато една смела жена Надка Ненчева 
събира няколко жени и основава пенсионерския 
клуб. Няколко години по-късно в него се 
включват и мъже. През 1972 година се построява 
основната част на сегашната сграда на клуба. 
Мотото на клуб „Берковски кестен-1968“ е:  „Вие 
започнахте, ние продължаваме.“ Във фоайето на 
читалището бе подредена изложба за историята 
на клуба и неговите председатели и членове.

КЛАСИРАНЕ ОТ ТУРНИРА 
„СЕВЕРОЗАПАДЪТ ИГРАЕ ШАХ“

На 10 октомври в Берковица се проведе шах 
турнир „Северозападът играе шах“ за пенсионери 
от клубовете в областите Видин, Враца, Монтана 
и Плевен.  Организатори на мероприятието са 
Община Берковица и ПК „Берковски кестен“. 
Събитието е част от мероприятията за отбелязване на 
50-годишния юбилей на ПК „Берковски кестен-1968“.
11 отбора от Вършец, Монтана, Враца, Червен бряг, 
Кнежа, Замфирово, Оряхово, Ботевград, Видин и  
Берковица  запретнаха ръкави за шахматната битка. 
Главен съдия на срещите бе инж. Генади Матев, майстор 
на спорта, от град Монтана.  Победители от турнира са:
1-во място Пенсионерски клуб от гр. Монтана;
2-ро място ПК „Еделвайс“ от гр. Враца;
3-то място Пенсионерски клуб от гр. Кнежа.
В индивидуалното класиране и тримата победители 
са от гр. Берковица:
Петър Ангелов
Истатко Минчев
Валери Цветков
Победителите получиха медали, грамоти и парични 
награди.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
На 22.09.2018 г. на кръстовището за гр. София 
ми се случи неприятен инцидент с леката 
кола. За отстраняване на аварията ми помогна 
Петър Петров Якимов от с. Бързия. Сърдечно 
благодаря за отзивчивостта и проявеното 
внимание! Благодаря и на водачите на МПС, 
които проявиха необходимата толерантност!
Йорданка Ерменкова Петрова

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
На 22.10.2018 г. д-р Таня Денчева навършва 
80 години. Честит рожден ден! Бъди 
така добра и всеотдайна в професията. 
Да си жива и здрава дълги години!
Валентина Филипова
Ул. „Николаевска“ бл. 20

Сцена на живота 
Един живот красив като картина,
вълнуващ като първа среща,
стопил той хубавото в минало
като горяща свещ.
 
Отровено от скръб едно момиче
превърна своя свят в безкрайна нощ,
всичкото, което е обичала,
порязано бе силно като с нож.
 
А беше впечатлителна Камея*
"Събуждам се и помагам у дома,
което е съвсем обикновено,
но всичко е прекрасно след това.
След това се сещам за живота
на сцената , и всичко е различно,
превърната в актриса! Неохотно,
преобразена... от едно момиче".
 
Но театърът е враг, и е приятел,
"различна съм, и същата съм в мен,
моят свят е като силен вятър
променен... но не и преобразен".
 
"В мен живеят две - едно момиче,
и една актриса", но веднъж
беше слънчево в това момиче,
а в актрисата валеше дъжд.
 
"И сълза в зеницата ми бликна,
В полунощ, се спускаха завеси,
ставаха каляските на тикви
и момичетата на принцеси.
Бях облякла новата си рокля,
но този полунощ бе тъй различен,
езера превръщаха се в локви,
a актрисата от мен... в момиче. "

Димитър Димчев, Берковица 3 януари 2010 г.
на баба Лора и дядо Димо 

НОВ ЕХОКАРДИОГРАФ ЗАКУПИ 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – 1 В 
БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА

Със съвременен стационарен цифров 
ехокардиограф разполага Медицински 
център-1 в берковската болница. Техниката 
от ново поколение е разположена в кабинета 
на д-р В. Статков, който работи с пациенти 
по здравна каса от 9:00 ч. до 13:00 ч.  
Апаратът разполага с пълни възможности 
за диагностика, измервания и калкулации 
за ехокардиография и ехография на венозни 
и артериални съдове, екстракраниални и 
транскраниални изследвания, малки части като 
щитовидна жлеза и др. С модерната апаратура 
се подобрява качеството на изследванията 
и се облекчава работата на специалистите, 
заяви д-р Малвина Павлова, Управител на 
„Медицински център-1“ ЕООД – Берковица. 
Средствата, с които е закупено оборудването, 
са от капиталовата програма на Община 
Берковица и са в размер на 39 480,00 лв. с ДДС.

ПРАЗНИК НА ВЪЗРАСТНИТЕ 
ХОРА В БЕРКОВИЦА

На 4 октомври 2018 г. в големия салон на НЧ „Иван 
Вазов 1872“ всички членове на пенсионерските 
клубове в Община Берковица отбелязаха 
Международния ден на възрастните хора. 
Празникът на хората от третата възраст бе уважен 
от кмета инж. Милчо Доцов. Тържеството бе 
открито от председателят на Клуба на учителите 
пенсионери „Народен будител“ г-жа Тотка Влашка. 
В приветственото си слово кметът на Община 
Берковица пожела добро здраве, дълголетие и много 
щастливи мигове занапред. Той изрази огромната 
си благодарност към хората, изградили това, което 
сега ние надграждаме. Инж. Милчо Доцов сподели, 
че преди 11 години пенсионерските клубове в 
общината са били само няколко, а сега техният брой 
е достигнал 25. Той отбеляза, че те са станали силно 
работеща организация. Благодарение на социално 
ориентираната политика на Община Берковица 
всички клубове на хората от трета възраст 
получават субсидии, които за тази бюджетна 
година са в размер над 30 000 лева, подчерта кметът. 
Той пое и няколко ангажимента към клубовете. 
Инж. Доцов пожела на възрастните хора да бъдат 
винаги сплотени, да се развиват и разрастват в 
общите дейности в клубовете, както и че могат да 
разчитат на подкрепа от страна на общинското 
ръководство. Инж. Доцов връчи поздравителни 
адреси и подаръци на председателите на всички 
пенсионерски клубове и награди 21 представители на 
клубове със специални грамоти за активна дейност.

15 БЕЗРАБОТНИ ЗАПОЧНАХА 
РАБОТА КАТО ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
От 8 октомври 2018 г. 15 души от общината 
започнаха работа като озеленители и градинари 
в Берковица. Кметът на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов подписа трудовите им договори. 
Те са за 1 година на 8-часов работен ден. Във 
всекидневната си работа новоназначените ще 
отговарят за поддръжката на зелените площи и 
парковете.  Назначените безработни са по договор 
за осигуряване на заетост по проект „Работа“. Те 
преминаха двумесечно обучение по озеленяване 
и цветарство, за да може да придобият трудови 
навици и да успеят да останат на пазара на труда 
и след края на финансирането на програмата.
Целта на проект „Работа“ е  преодоляване 
на регионалните диспропорции на пазара 
на труда и повишаване на заетостта и 
трудовите умения на безработни лица (вкл. от 
неравностойно положение на пазара на труда), 
от райони с високо равнище на безработица.
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БЕРКОВИЦА ТЪРЖЕСТВЕНО 
ОТБЕЛЯЗА 89-ГОДИНИ ОТ 

РОЖДЕНИЕТО НА ЙОРДАН 
РАДИЧКОВ

„Тук е останала частица от Радичков. Аз съм 
убеден, че той сега ни наблюдава отгоре, 
закриля  и вдъхновява…“ – с тези думи кметът 
на Община Берковица инж. Милчо Доцов 
се обърна към събралите се общественици, 
ученици, учители, директори на учебни 
заведения и роднини на големия писател, сред 
които скъпите гости на Берковица – Димитър 
Радичков-син и Йордан Радичков-внук.
На 24.10.2018 г. от 11:00 часа пред  Дървото 
на живота Берковица тържествено отбеляза 
89-годишнината от рождението на Йордан 
Радичков. Местни краеведи, Татяна Попова 
и Мария Иванова, припомниха за живота 
и  делото на ненадминатия майстор на късия 
разказ. Кметът инж. Милчо Доцов връчи 
годишната награда за изключителен принос 
към Община Берковица за 2018 г. на Йордан 
Радичков-внук за приноса му в културния 
живот на общината и популяризиране на 
берковския край. Инж. Доцов призова: „Нека 
всички да бъдем достойни последователи на 
Йордан Радичков. Той е човекът, който каза 
голямото изречение: „Човек е дълго изречение, 
написано с много любов и вдъхновение, 
ала пълно с правописни грешки.“…Той е 
човекът, който пише за природата. Сигурно 
си спомняте неговата приказка за сянката на 
магарето? В нея има частица загатнато за нашия 
северозападен инат, който природата ни е 
дарила, и благодарение, на който оцеляваме и се 
борим да развиваме нашия край. Аз се радвам, 
че общината дълбоко оценява през последните 
години делото и живота на Йордан Радичков. 
Знаете, че предстои да открием културен 
център „Йордан Радичков“, който определено 
се надявам да се развие като едно културно 
средище и един нов туристически обект за 
Берковица. Убеден съм, че всички ние, всички 
бъдещи управници на Берковица и поколенията 
ще ценят името на Радичков, ще отдават 
своята почит и признателност към него, ще се 
запознават с творчеството му, за утвърждаване 
името на Берковица. Честит празник!“
„Ето кое му е хубавото на въздуха, който 
ние всички вдишваме и издишваме с 
надеждата, че ще живеем, защото е казано, 
че докато дишаме, трябва да се надяваме! 
Ако въздухът бе видим, то едва ли някой ще 
вземе без погнуса дори една глътка от него.“

/“Ибис“ Йордан Радичков/

МОДЕРЕН ЦЕНТЪР ПО 
ПРИРОДНИ НАУКИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ОТВОРИ 
ВРАТИ В БЕРКОВИЦА

На 5 октомври 2018 г. I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. 
Берковица събра гости, родители, деца, приятели и 
дарители от близо и далеч, за да открие тържествено 
своята най-нова придобивка и гордост – Център по 
природни науки и предприемачество. Събитието 
бе уважено от Биляна Тодорова – заместник-кмет 
на Община Берковица, Наталия Митева и Ирина 
Илиева – представители на Фондация „Америка 
за България“, арх. Мария Стайнова и арх. Виолетка 
Славчева – автори на проекта, Александър Ангелов 
и Благовест Папагалски – Център за творческо 
обучение, директори на училища от област Монтана. 
Поздравителен адрес изпрати и министърът 
на образованието и науката Красимир Вълчев.
Центърът по природни науки и предприемачество 
стана факт след няколкогодишни усилия от страна 
на ръководството на I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. 
Берковица. Той е изграден в едно от крилата на 
училището с финансовата помощ на фондация 
„Америка за България“, Община Берковица 
и волното спомоществователство на цялата 
берковска общественост. Центърът разполага с 
най-новите и модерни компютърни технологии, 
лабораторен остров, аквариум, терариум, 
кътове за отдих и ще е достъпен за всички 
ученици на територията на Община Берковица.
С отварянето на своите врати Центърът дава 
възможност на берковските деца да учат в нов тип 
учебна среда, снабдена с най-модерните технологии 
в областта на образованието. На учениците се 
предоставя възможността да задълбочат знанията и 
интересите си в различни области. Учебният център 
не само ще улесни възприемането на материала и ще 
покаже връзката на учебните предмети с истинския 
свят, но и ще обогати децата и ще ги научи на един 
по-всеобхватен и аналитичен подход, който да 
прилагат във всичко, с което решат да се занимават.
Новият център дава избор на учениците и учителите 
да претворяват учебния процес и средата си. 
Чиновете отстъпват място на леки сгъваеми модулни 
маси, които децата да преместват сами, за да работят 
по групи или отделно. Когато нямат нужда от тях, 
могат да ги приберат в шкафове, освобождавайки 
си място за игра. Имат възможност да седнат в кръг 
върху чергите на пода, за да дискутират новата си 
идея за предпиемачество или да си прожектират 
обучителни клипчета на интерактивната 
стена. Ще могат да сядат с книга върху меките 
възглавници под прозорците или да играят Mi-
necraft в мрежа помежду си на новите таблети.
Вече не само дъската ще е място за изява – няколко 
стени са покрити с „вълшебна боя“. Мечтата на всяко 
дете да рисува и пише върху стените за първи път 
е позволена. Неформалността на пространството 
подтиква към творчество, креативност и нови идеи.
Децата ще имат възможност да се грижат за 
екзотични риби в новия си соленоводен аквариум 
и да се запознаят на живо с Немо и Дори. Ще 
научат какво е осмоза и как се поддържа финият 
екобаланс на морската вода. В терариума ги очакват 
други изненади, както и в клетката с папагали. На 
стелажите с растения ще отглеждат собствени цветя.

ИЗЛОЖБА НА ГОБЛЕНИ

На 5 октомври, в 11.00 часа бе открита 
самостоятелна изложба на гоблени в 
Пенсионерски клуб „Берковски кестен – 1968“. 
Събитието е част от мероприятията, посветени 
на 50-годишния юбилей на пенсионерския 
клуб. Изложбата съдържа 21 гоблени, а 
уникалното в тях, освен майсторската 
изработка, е фактът, че всеки един е лично ушит 
от мъж. Това е г-н Иван Горелски. Всичките 
21 представени произведения са негово дело.
Историята на г-н Горелски и превратностите 
на съдбата, довели го до това нетипично за 
мъжката част от човечеството приложно 
изкуство, си струва да бъде разказана.
Иван Горелски е роден в село Бутан. Завършва 
техникум по дърводелство в град Тетевен. 
До 1970 год. живее в град Монтана, а от 1970 
год. – в китната Берковица. През 1974 год. 
г-н Горелски се разболява, а на свиждане в 
болницата идва неговият началник – инж. 
Василев. В разговора между тях инж. Василев 
предлага на своя подчинен, за да не скучае, 
да го научи да шие гоблени. Предложението 
е прието. Занаятът, изкуството за шиене 
на гоблени, е предадено от мъж на мъж!
И така от 1974 год. до ден днешен Иван Горелски 
шие гоблени. Има над 100 изработени платна.

ДОБРО НАСТРОЕНИЕ, МУЗИКА 
И ТАНЦИ НА ОБНОВЕНАТА 

ЧИТАЛИЩНА СЦЕНА В СЕЛО 
БЪРЗИЯ

В страхотен празник се превърна откриването 
на обновената читалищна сцена. Председателят 
на НЧ „Иван Вазов 1911“, с. Бързия Мариета 
Дамянова приветства публиката  и благодари на 
Община Берковица за съдействието. Гости на 
празника бяха зам.-кметът Радослав Найденов 
и кметът на Бързия г-н Атанас Алексов.
Г-н Найденов подчерта, че село Бързия е с богати 
културни традиции и е особено щастлив, че 
общината е спомогнала за ремонта на читалищната 
сцена, на която и занапред ще могат да се изявяват 
самодейните състави на културната институция.
С бурни аплодисменти бяха посрещнати 
възпитаниците на г-н Иван Павлов – Младежки 
духов оркестър „Берковица“. Още на първото им 
изпълнение в салона на читалището се извиха 
кръшни хора. След тях настроението бе повдигнато 
и от изпълненията на танцовите и певческите групи.
С притаен дъх жителите на селото изгледаха 
и постановката „Мистерията на Дон Жуан“, 
а в края силно аплодираха актьорите.


