
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
събота, 01 юни 2019 г., БРОЙ 222(85).      Разпространява се  безплатно! 

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 
ПОДПИСА ДВА ДОГОВОРА ПО 
СПЕЧЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНАТА 

ПРОЕКТИ

Кметът на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов подписа в МТСП договор по 
проект „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – община 
Берковица“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Чрез реализацията на проекта ще се предоставят 
интегрирани услуги за възрастни хора над 
65 г. с ограничения или в невъзможност за 
самообслужване и на хора с увреждания, като 
ще се съчетават комплексни действия в посока 
осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. 
социални и здравни услуги в домашна среда.
В проекта се предвижда от услугите да се 
възползват 68 потребители за 12 месеца. 
Целевата група се състои от лица, нуждаещи 
се от предоставяне на ефективна подкрепа, 
без това да е обвързано с посещаване на 
определено място на ползване на услугата. 
Патронажната грижа е насочена към възрастни 
хора и лица с увреждания, включително с 
хронични заболявания и трайни увреждания 
с цел осигуряване на почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги в 
техните домове за постигане на целите на 
социалните услуги за социално включване и 
осигуряване на отговор на идентифицирани 
потребности на нуждаещите се. По проекта 
е предвидено още закупуване на превозно 
средство и ремонт и оборудване на помещение. 
Стойността на проекта е 203 925,92 лв.
В Държавен фонд „Земеделие“ инж. Доцов 
подписа и договор по проект за изграждане 
на мултифункционално спортно игрище 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 Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта за строително-
ремонтни дейности е 97 785,84 лева без ДДС.
С проекта се предвижда изграждането на 
мултифункционална спортна площадка 
с едно малко комбинирано игрище 
– за футбол и волейбол и пешеходна 
зона до тенис корта на спортната зала.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ПОДПИСА ДОГОВОР ПО 

ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКО 
ОБОРУДВАНЕ НА БОЛНИЦАТА И 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

На 16 май в гр. Калъраш, Румъния зам.-
кметът Радослав Найденов подписа договор 
за медицинско оборудване на болницата и 
медицински център в Берковица. Проектът 
е по  Програма Interreg VA Румъния-
България за медицинско оборудване 
на болницата и Медицинския център. 
Проектът е по Приоритетна ос 5 – Ефективен 
регион „Повишаване ефективността на 
здравеопазването в трансграничния регион“ –
закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ 
– Берковица и е на обща стойност  1 421 519,36 
евро, състояща се от 1 232 950,47 евро ЕРДП и 
188 568,89 евро национално съфинансиране. 
Разпределението на средствата ще е 50 на 50 за 
двете общини Берковица и Бъйлещи. За МБАЛ-
Берковица и Медицински център се предвижда 
следната медицинска апаратура: Мобилен 
кардиологичен кабинет, Рентгенов апарат, 
Монитори за наблюдение на жизнени показатели, 
Ехограф, Кувьоз, Стерилизатор, Инхалатори 
Мобилен дихателен апарат. Очакваната 
продължителност на проекта е 24 месеца.

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 
ПОДПИСА ДОГОВОР ПО 

ПОРЕДЕН ПРОЕКТ, СПЕЧЕЛЕН 
ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Кметът инж. Милчо Доцов подписа договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 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“. 
Проектът, спечелен от Община Берковица, е за 
реконструкция на площи за широко обществено 
ползване в населените места на общината и  е на 
стойност 365 163,87 лв. Строително-ремонтни 
дейности ще бъдат извършени в парк „Здравец“, 
гр. Берковица, площадно пространство в 
село Замфирово и площадно пространство в 
Берковица. Предвижда се паркоустройство и 
благоустрояване – направа и ремонт на нови 
настилки, поставяне на паркови елементи, 
озеленяване, поставяне на пейки, доставка и 
монтаж на мултифункционални тренажори 
и комбинирани съоръжения за стрийт 
фитнес в парк „Здравец“, осветление и др.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ 
ПРОЕКТ ЗА БЕЗПЛАТЕН 
ДОСТЪП ДО БЕЗЖИЧЕН 

ИНТЕРНЕТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА

Община Берковица е сред 176-те български 
общини, които ще получат ваучери за безжичен 
интернет на обществени места. Европейската 
комисия обяви резултатите от втората покана за 
представяне на предложения по инициативата 
WiFi4EU, която се проведе от 4 до 5 април.
Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава 
безплатният достъп до безжичен 
интернет за гражданите на обществени 
места, включително паркове, площади, 
обществени сгради, библиотеки, здравни 
центрове и музеи в общини в цяла Европа.
Тази инициатива дава възможност на общините 
да кандидатстват за ваучери на стойност 15 000 
евро. Ваучерите трябва да бъдат използвани за 
инсталиране на Wi-Fi оборудване на обществени 
места в съответната община, където все още 
няма точки за достъп до безжичен интернет.
Безплатният интернет ще може 
да се ползва най-малко 3 години. 

ДОБРИЯТ ПРИМЕР

Все повече места в Берковица се превръщат в 
красиви кътчета.  Много от пространствата 
около блоковете са потънали в мръсотия и 
бурени. Фасове, торбички със смет под терасите, 
нерядко са обичайна гледка в кварталите.
Има обаче млади ентусиазирани семейства, 
които поддържат градинките пред и зад  своите 
блокове и ги правят по-приятни места за 
почивка. Пример са жителите на ул. „Сливница“.
Съседи от блоковете с общи усилия са 
превърнали малкото пространство в приказка. 
Пъстро, отрупано с цветя, задблоковото 
пространство се превърна в площадка за 
игра на малчуганите. С много желание и 
ентусиазъм децата също се включиха в акцията 
по почистването и боядисването. Това отново 
е поредното доказателство, че ако нещо не 
ни харесва е наша работа да го променим – 
чрез пускане на сигнали, чрез собствените си 
дейстия. Въпрос на избор. Добрият пример 
отново е заразен. Това е прекрасно, нали?
Тези случаи ни показват, че не трябва да 
чакаме някой да направи промяна, а сами 
да направим града си по-приятен и чист.
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В БЕРКОВИЦА ОФИЦИАЛНО 

ОТВОРИ ВРАТИ КУЛТУРЕН 
ЦЕНТЪР „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

В деня на Българската просвета и култура и на 
славянската писменост в Берковица отвори врати 
Културен център, на името на големия български 
писател Йордан Радичков. Сред гостите на 
събитието бяха народният представител д-р Илиян 
Тимчев, Председателят на ОбС – Иван Кирилов, 
кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов, 
зам.-кметовете Радослав Найденов и Биляна 
Тодорова, синът на Радичков – Димитър Радичков, 
актрисата Мария Статулова, краеведи, директори 
на училища и детски градини, общественици.
„В този културен център ще витае духът 
на Радичков“, подчерта в обръщението си 
кметът инж. Доцов. Той допълни, че идеята 
я има от няколко години и днес вече е факт.
С вълнение и признателност Димитър Радичков 
заяви, че: „Такова малко градче като Берковица 
е дало толкова много будители“. Синът на 
Радичков отбеляза, че рядко в България се 
откриват културни центрове и този трябва да е 
жив, за да съхранява родовата и местна памет.
Културен център „Йордан Радичков“ ще се 
използва за експозиции, литературни четения 
и беседи с автори, както и представяне на 
културно-историческо наследство. В него ще 
намери място и Дружеството на краеведите, 
които изследват творчеството на писателя.
Димитър Радичков подари на културното 
средище фотография от последната изложба 
за писателя от пътешествието му до Сибир 
през 1964 година със заглавие „Неосветените 
дворове“ по едноименния му пътепис.
След тържествения водосвет, официално бе 
прерязана лентата на новото културно светилище.

ОЩЕ ДВЕ ЕНЕРГИЙНО 
ЕФЕКТИВНИ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В 
БЕРКОВИЦА БЯХА ОФИЦИАЛНО 

ОТКРИТИ

На 2 май 2019 г. се състояха церемониите по 
официалното откриване на обекти „Многофамилна 
жилищна сграда,  находяща се в гр. Берковица, бул. 
„Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б“ и бул. 
„Мрамор“ № 6, блок 5“, реализирани в рамките на 
проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване 
на енергийната ефективност на жилищни сгради 
в град Берковица” по административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между 
Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020 г., по процедура на директно предоставяне 
BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в 
периферните райони“, финансиран със средства 
от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Главната цел на проекта е 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.

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ 
– БЕРКОВИЦА Е НАЙ-

ПОСЕЩАВАНИЯТ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ ЗА 

МЕСЕЦ АПРИЛ НА МОБИЛНОТО 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

I LOVE BULGARIA
Най-посещаваният туристически обект за 
месец април от потребителите на мобилното 
приложение i Love Bulgaria е Етнографският 
музей в гр. Берковица! Приложението е 
официалният туристически гид на България. 
Музеят за първи път не само е победител в 
класацията, но и за първи път влиза и в топ 10 
изобщо. Етнографският музей на Берковица 
представя материалната и духовна култура 
на града и региона. В различните колекции 
на музея посетителите могат да видят 
експонати от берковска керамика, чипровски 
килими, каракачански костюми, градски 
рокли от 20-те години на ХІХ в. Представени 
са и характерните за региона занаяти.

„БАЛКАНСКИ КОТКИ“ – 
ГОРДОСТ ЗА БЕРКОВИЦА

Кметът инж. Милчо Доцов посрещна в 
кабинета си новия шампион на България по 
ръгби за мъже „Балкански котки“. Нашите 
смели момчета победиха коравия отбор на 
„Валяците“- Перник с 39-17 и доказаха за 
пореден път високата класа на берковската 
школа по ръгби. Горд от постиженията на 
берковските ръгбисти кметът инж. Милчо 
Доцов ги посрещна с думите: „За всички 
нас е голяма радост и гордост, че посрещаме 
шампиони по ръгби. За 20-вековната история 
на Берковица това е изключително събитие. 
Честито! Аз знам как се постига успех в  
спорта – с много труд, старание, амбиция, 
лишения, дисциплина и отношение към 
спорта. Вие сте реклама за Берковица и 
берковския спорт!“ Кметът твърдо заяви, че 
на предстоящата сесия на Общински съвет 
ще внесе докладна за колективна награда 
на отбора-шампион в размер на 5 000 лева. 
В допълнение той каза, че всяка година 
Община Берковица увеличава субсидията за 
спорт и за тази година тя е в размер на 120 
000 лева. Ръгби-клуб „Балкански котки“ има 
сериозно присъствие в спорта в града под 
Ком. В него тренират над 60 спортисти. На 
лагер в Берковица бе Националния отбор 
по ръгби, в чийто състав има 14 ръгбисти 
от „котките“. Момчетата са доволни, горди и 
ентусиазирани да продължат да се развиват 
нагоре. Намеренията са им да се включат в 
Балканско клубно първенство, както и да 
направят ръгби-център в Берковица. На път 
са да сбъднат и още една своя мечта, а именно 
– да изградят напоителна система за техния 
терен на стадиона. За целта се нуждаят от 
финансова подкрепа. Кметът инж. Доцов 
също обеща да помисли по въпроса, защото 
инвестициите в спорта си заслужават.
„Има неща, които изглеждат 
невъзможни до момента, в който 
не се случат.“  /Нелсън Мандела/
Да поздравим още веднъж тези достойни 
момчета на Берковица, които прославят 
името й не само в страната, но и по света!
Честита шампионска титла, 

„Балкански котки“!!!

27-МИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ 
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА 

„ЛАЧЕНИ ОБУВКИ“ 2019
ПРОГРАМА

30 МАЙ 2019 Г. НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“
9:30 Ч. – ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

10:00 Ч. – РАЗДЕЛ „МУЗИКА“

31 МАЙ 2019 Г. НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“
9:30 Ч. – РАЗДЕЛ „ТЕАТЪР“

13:00 Ч. – ОТКРИВАНЕ ИЗЛОЖБА ОТ 
РАЗДЕЛ „ДЕТСКА РИСУНКА“

1 юНИ 2019 Г. НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“
10:00 Ч. – РАЗДЕЛ „МОДЕРНИ ТАНЦИ“

20:00 Ч. – ГАЛАКОНЦЕРТ И 
НАГРАЖДАВАНЕ

2 юНИ 2019 Г. НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“
10:00 Ч. – РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРОГРАМА

КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА
ДЕТСКИ РИБОЛОВ В шАДРАВАНА
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ИЗЛОЖБА „БЕРКОВСКА 

ПРОЛЕТ 2019“

На 21 май 2019 г. в Градска художествена галерия 
„Отец Паисий“ бе открита изложба на картини от 
пленера „Берковска пролет 2019“. Във форума участие 
взеха 5 художници – Христо Михайлов, Валентин 
Герасимов, Петър Бабачев, Красимира Георгиева 
и Димитринка Димитрова. Берковските творци, 
участващи във форумa, имаха задача да  нарисуват 
по два броя творби. 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. Той връчи 
свидетелство за дарение на Петър Бабачев, който е 
дарил 5 броя свои картини на Галерията. Пленерът 
„Берковска пролет 2019“ е 12-ти за Берковица и 
трети, откакто е възобновен. Събитието е част от 
културния календар на общината за 2019 година, а 
организацията е с участието на Музеен комплекс 
– Берковица и Градска художествена галерия.

“МОЯТА ОБИЧ“

На 21 май 2019 г. в Пенсионерски клуб „Берковски 
кестен“ бе открита приложната изложба на 
Боряна Кръстева „Моята обич“. Официален 
гост на събитието бе зам.-кметът Радослав 
Найденов, който поздрави всички присъстващи, 
благодари на г-жа Кръстева и изрази надежда за 
нейни бъдещи успехи. В кратко резюме Цветана 
Ненковска представи кратка библиографска 
справка за Боряна Кръстева и нейния творчески 
път. Стана ясно, че авторката на изложбата 
е родом от Община Георги Дамяново, а от 
20-годишна възраст става жител на Берковица. 
Тогава работи като началник склад ОКС, 5 
години отговаря за почивната база в Ашиклар, 
а после е заместник-началник на Халите. 
Професионалният й път завършва като продавач 
в хранителен магазин в ж.к Стара планина. 
Впечатлена от берковската природа, Боряна 
Кръстева пресъздава това в своето творчество. 
Има хиляди експонати в дома си, а приятелите 
казват за нея, че у дома си тя е направила 
своеобразен, самобитен музей на народното 
творчество. Специален поздрав към твореца 
отправиха представителите на пенсионерския 
клуб. Изложбата може да бъде посетена всеки 
делничен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. до 21.06.2019 г.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИшАТ

ПОКЛОНЕНИЕ И ПОДРАЖАНИЕ НА МОИТЕ 
УЧИТЕЛИ И КОМАНДИРИ

По повод отпечатаната статия на в-к „Минаха години“ 
бр. 13/ 25.03.2019 г. – „Последните думи на сина ми 
бяха да го погребем  във военната му униформа“ на 
Йорданка Стоянова от Лясковец споделям: Скъпа майко, 
и хилядите майки, това е желанието не само на покойния 
Ви син, това е желанието на хилядите достойни, знайни 
и незнайни военнослужещи, оставили костите си по 
бойните полета с военна униформа и такива като нас 
преминали през „чистката“ след „промените“. Няма и сега 
дете да не носи пушка, автомат – днес с детски играчки, 
но утре са истински бранители на нашата Родина. Хвала 
и чест, че майките раждат и създават истински мъже. В 
своята дългогодишна с десетилетие военна служба и 
днес на всеки празник, съпроводен с военни почести, 
аз „отработвам“ всеки детайл и се разплаквам пред  
телевизора, че съм войник от редника до подполковника 
с двама сина офицери от запаса. Когато облека военния 
панталон и срещна командирите си, се подмладявам и 
съм готов да тръгна след тях – полк. Петров, Господинов, 
Спасов и др. Винаги съм се възхищавал от моя учител, 
героя от Втората световна война Горан Ваков и съм мечтал 
да бъда офицер. Той ходеше винаги с лъснати ботуши, 
които скърцаха с военния панталон. Искам да разкажа 
за моя пътеводител, лекар и офицер от войнишките 
ми години, тогава кап. Д-р Митка Захариева – сега оз. 
полковник (на снимката). Аз бях редови войник, а тя 
лекар на поделението. Ние имахме среща с кап. Захариева. 
Тя беше и общественик. Учеше ни за болестите, какво да 
правим, как да се пазим в занятията, в „боя“. Ние знаехме, 
че е доброволка, участвала във Втората световна война 
като санитарка. На фронта е участвал и нейния брат като 
парашутист и тук е научила за неговата смърт. Поклон 
пред такъв подвиг. След войната завършва образование 
и за лекар и цял живот се отдава на военна служба. 
Завърших ветеринарна медицина и след няколко 
години ме поканиха за военен лекар. След дълги 
проучвания и конкурс бях назначен с военно звание 
капитан – сбъдната мечта да стана офицер. След години 
случайна среща с полк. Д-р Митка Захариева, аз се 
представих, че съм неин стажант, войник от службата. 
Тя остана приятно изненадана. Аз я поканих  на среща 
с личния състав от поделението и обществеността 
на гр. Берковица. Вълнуваща среща сред ученици, 
военослужещи, общественици. Дълбок поклон пред 
житейския път на офицера, лекаря от ВВС, полк. Митка  
Захариева. Да й е честита победата – 9 май 1945 г.
С уважение,
Оз.полк.д-р Каменчо Филипов

...СПОМЕН ЗА СПОМЕНИТЕ
/Продължение/
Ние, българите – в поука на нашата хилядолетна история, 
много обичаме и тачим цифрата “три”. Сякаш в целия 
си семеен, родов и племенен живот, сме превърнали 
този математически знак – едва ли не, в национален 
символ. За това и на този неновско-балювски празник 
се нуждаехме от българска триада. Към една жилава 
– много препатила, акушерка (майка и прабаба), към 
една училищна отличничка и успяла в живота българка, 
трябваше да се присъедини…още една българка. 
Подчертавам: българка, а не българин. И се намери…
Маряна-балювчанка, родена и учила в Михайловград (сега 
Монтана) и продължила: производствена химия, после – 
икономика, после право. Точно Маряна отново и отново 
доказа, че Неновци винаги си остават Неновци! Защо? 
Някои наши – и нейни, съвременници – от онези, които 
упорито смятат, че животът започва единствено и точно 
от тях, вече бяха успели да сътворят у нас действително 
умопомрачаващото словосъчетание “кулинарна 
архитектура”. Едно истинско нововъведение в българския 
език. А Маряна – по историческа и семейно-родова 

принадлежност и знание, реши да докаже, че всеки 
български празник е просто немислим без…българска 
кухня. Сякаш обсебила бабини и майчини рецепти 
– с всички съвременни допълнения и джунджурии 
– с помощта на персонала от кухнята на заведението, 
успя да сътвори такива вкусотии, които се понравиха 
на всички възрастови групи празнуващи. И доказа, 
че в една кухня – с всички тенджери, тави, тигани, 
черпаци, решетки, цедки, дъски, ножове и различни 
други режещи и сгряващи пособия, се прави всичко 
друго, само не и…архитектура! Така де – казано на 
български: в кухня се правят ястия! В кухня доста 
трудно се прави…архитектура! Независимо дали 
кухнята е на древна Персия, Египет, империята на Рим, 
империята на Великобритания или на Съединените 
Щати! Независимо дали е столетия преди Рождението 
на Христа, дали е в ХIII, XV, XVIII или…XXI век…
Само дето определени “Ние от XXI век” просто 
решават да сътворят в кухнята…архитектура…
Празникът набираше и темпо, и терен, и температура…
И отведнъж…тишина…
Родоначалник на голямото ни родословие е дядо Моца. 
Българин! Отгласи от спомени, предания, легенди 
смътно предават, че е бежанец, спасил се от пожарищата, 
кървищата, обругаването, избягал от обезглавената 
тишина на пъкъла на Чипровец. От варварството 
против Чипровското въстание. По кои пътеки и друми е 
достигнал до Балювица – никой не помни, никой не знае…
Дядо Моца оставил син Нено. Дали е дотътрено оцелял 
или роден в Балювица – десетилетия и столетия пазят 
тази тайна. Та от дядо Нено води началото си нашата 
фамилия, нашето родословие, тръгнало от коренището 
на дядо Моца, продължава през всеки от нас: голямо, 
здраво, многолюдно. От нашия пра-пра-пра-пра дядо 
Нено тръгваме ние: Неновци, Ненови – неговите 
потомци-наследници. Потегляме от Балювица, 
за да достигнем до Канада, САЩ, Австралия. По 
нашето разселване може да се изучава географията 
на цяла Европа. А за България да не говорим. 
На прекрасен, спокоен, мелодичен, български език, 
една пенсионирана даскалица по родното слово, 
споделя и раздипля познато и ново за нашето минало. И 
побелели, и писукащо-чуруликащи слушаха събраното 
от една акушерка и доподредено от Петя…С разум и 
душа всички поемаха толкова скъпите и мили спомени. 
Приемаха и предаваха щафетата на по- и на най-младите. 
На наследниците на дядо Моца и неговия син дядо Нено. 
Всички – май, бяхме прави…
Чак сега, на днешните години, аз, реално, успях 
да разбера две неща: приказките на нашия татко 
(“даскал Ванко”) и тежестта на наследието…
Всички празнуващи получихме по едно родословно 
дърво. Някои от нас за първи път виждаха 
подобно житейско-художествено творение, а други 
търсеха най-младите филизи на роднинството. 
Преди не малко години – през малкото дни на студентска 
ваканция, в Берковица с татко разговаряхме за черквата 
и гробищата на Балювица. Отведнъж татко смени тона, 
свали очилата и се вторачи в мен: “Слушай, Васо (така 
ме наричаха почти всички в детско-юношеските и 
младежки години), ти понякога де мушиш тук-там. За 
баби и дядовци, за отдавна починали хора питаш. Сега 
от мен едно да знаеш: майка и татко (вашите баба Мария 
и дядо Костадин-Константин), нашето семейство, има 
седем деца. Седем деца имат и Екатерина Леонидовна 
и Николай Павлович (да, да, граф Игнатиев). В 
тяхното семейство нос и акъл не си пъхай. Защото 
това е градско семейство, царско-императорски хора 
на Русия. При тях, и хоризонтите, и мащабите, и 
терените са различни от нашите, българските. Само от 
дипломация с Китай, графът успява да присъедини към 
Русия четири Франции. Разбираш ли: четири Франции! 
Благодарение на него, независимост получават 
Румъния, Сърбия, Черна гора. Като прибавим към тях 
и освободена България – ето това е граф Игнатиев! 
Затова – само в София, неговото име носи не само 
една от най-главните улици, но и едно училище. А още 
преживе жителите на едно филипополско (пловдивско) 
село измолват лично от графа, турското име на селото 
им да бъде заличено от българската благодарност 
“Граф Игнатиево”. За какво ти казвам всичко това? 
Под турско българите не са имали нито земя, нито 
държава, нито графове. Но са имали работливи и 
честни селяни, еснаф, търговци. Имали са даскали, 
даскалици, черкви, манастири, монахини и монаси. 
Имали и пишещи българи! Седнеш ли ти да пишеш 
– за тях пиши. В нашия род такива хора – дал Бог…
/следва продължение.../
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110 ГОДИНИ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – 

БЕРКОВИЦА

Лесотехническа професионална гимназия – 
Берковица навърши 110 години. Събитието 
бе отбелязано с тържествен концерт на 15 май 
в двора на училището. На него присъстваха 
бивши директори, учители и ученици на 
училището от цялата страна. Сред официалните 
гости на събитието бяха председателят на 
ОбС-Берковица Иван Кирилов, кметът инж. 
Милчо Доцов, доц. д-р Мариус Димитров от 
Академичния съвет на ВЛТУ, Директорът на 
Северозападно държавно предприятие, гр. 
Враца инж. Цветко Цветков,Трайка Трайкова 
– Началник на РУО-Монтана и др. Честването 
започна с празничен водосвет, извършен 
от Негово Високопреподобие Архимандрит 
Антим Протосингел на Видинската 
митрополия. След тържествената литургия 
официалните гости поздравиха ръководството 
на училището по случай годишнината. С 
поздрав към всички се обърна и директорът на 
училището г-жа Христина Христова. Кметът 
на Община Берковица инж. Милчо Доцов 
връчи официалния поздравителен адрес 
на директора, приветства присъстващите 
и пожела на добър час на Випуск 2019. За 
нуждите на училището общината е закупила 
камери за видеонаблюдение. Г-жа Христова 
получи и почетния плакет на РУО-Монтана. 
С много пожелания, усмивки, мъничко тъга 
и музика, училището изпрати Випуск 2019.
Лесотехническата професионална 
гимназия в гр. Берковица, съществува от 
110 години и е единственото училище в 
Северозападна България, подготвящо кадри 
за горското стопанство и дървообработването.
Историята на училището е дълголетна и 
твърде богата, тъй като в ЛПГ се обединяват 
две училища – СПТУ по дървообработване и 
СПТУ по механизация на горското стопанство.
Началото е поставено на 29 април 1909 
година с откриване в Берковица на Окръжно 
столарско училище, като филиал на Русенското 
столарско училище, под прякото ръководство 
на окръжната постоянна  комисия гр. 
Враца. За директор е назначен Иван Дилчев. 
Редовните учебни занятия започват на 15 
септември с 13 ученици в сграда на Михаил 
Маринков под наем. Училището разполага с 10 
тезгяха, 1 струг и 10 комплекта инструменти. 
Практическите занятия се водели през деня, 
а теоретичните – всяка вечер от 18 до 21 часа.
Лесотехническата професионална 
гимназия е най-старото професионално 
училище в Област Монтана.

180 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНО 
ДЕЛО В СЕЛО ЗАМФИРОВО

Вълнуващ празник организираха учителите и 
учениците от берковското село Замфирово по 
повод 180   г. от началото на образователното дело.
В деня на равноапостолите Св. Св. Кирил и 
Методий, които са и патрони на школото, за 
тържеството се събраха учители, ученици, 
родители, гости от учебни заведения в 
общината, кметът на Берковица инж. Милчо 
Доцов, Трайка Трайкова – началник на РУО 
Монтана, бивши учители, директори и ученици.
Приветлив и слънчев бе този ден, в който си 
дадоха среща различни поколения, обединени 
от общата цел и воля да изграждат, да развиват, 
да коват личности – умни, можещи и знаещи.
В двора на училището бе осветена паметна 
плоча, посветена на паметната годишнина, 
след което започна вълнуващо тържество.
След внасянето на знамето, първа към 
присъстващите се обърна Теодора 
Иванова – директор на училището.
Последваха поздрави от кмета на 
Берковица, от г-жа Трайка Трайкова, от 
зам.-председателя на ОбС Берковица – 
Евгени Иванов, от кмета на селото Ангел 
Ангелов, от директорите на УВЗ в общината.
Г-жа Трайкова връчи специален плакет на РУО 
Монтана, а кметът на Берковица и директорите 
на УВЗ – мултимедийни проектори.
Кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов поздрави присъстващите с думите: 
„…Вие сте дали своя принос в развитието на 
Берковица, Берковска община и цялата околия 
в онези времена за утвърждаване на Берковица 
като образователен и духовен център на 
българския Северозапад. Днес, ние отдаваме 
своята почит и признателност към всички 
поколения учители, които са учителствали 
в онези години и на днешните поколения 
учители, които въпреки трудностите на 
времето, в което живеем, полагат необходимите 
усилия, за да се постигне целта…“
Един от най-съкровените моменти бе словото 
на Тодор Петков – бивш директор на училището. 
„Когато Климент Охридски поканил княз 
Борис I Покръстител, да седне на мястото му, 
князът отговорил „Не, Клименте, това място 
е твърде високо за мен, това място е само за 
учителите. Бъдете винаги горди с името учител.“
Предишните директори и учители от школото 
получиха специални юбилейни плакети.
Програма с участието на всички 
възпитаници на училището и детската 
градина в селото, на пенсионерския 
клуб даде финал на красивия празник.

ТРЕТО ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ НА 50 
ГОДИНИ

Трето ОУ „Иван Вазов“ навърши 50 години. 
На 23 май 2019 г. салонът на НЧ “Иван 
Вазов-1872“ събра настоящи и бивши 
учители, ученици, родители, директори и 
приятели на това училище, което вече половин 
век е сред най-престижните в общината.
Заедно на сцената, зад кулисите и в залата 
съпреживяхме възхищението от изявите 
на възпитаници от всички поколения, 
споделихме чувствата на обич, благодарност 
и гордост от това, че традицията е жива 
и дава гаранции за успешно развитие на 
прага на новите 50 години през 21. век.
Така започва историята на едно училище. 
История, продължаваща вече над 50 години.
Половин век, съхранил в себе си трепетите 
и вълненията, тревогите и разочарованията, 
радостите и копнежите на стотиците деца, 
преминали през класните стаи на Трето 
училище  „Иван Вазов“ в град Берковица. 
Създадено преди 50 години, то бързо 
определя своята основна роля на крепител 
на българския дух и културни традиции.
В него децата слушат „бащината“ реч,  четат 
и пишат българското слово, докосват се до 
литературното творчество на Ботев и Вазов, 
до приказното богатство и самобитност на 
българския фолклор. През всичките тези 
години са минали учители, директори и деца, 
дарили частица любов от себе си, за да се 
създаде този дух, тази приятелска атмосфера 
в училището, която привлича много деца. 
Всеки ден стотици ученици продължават да 
огласят класните стаи, коридорите и двора.
Официални гости на събитието бяха кметът 
на Община Берковица инж. Милчо Доцов, 
народният представител д-р Илиян Тимчев, 
Зам.-областният управител г-н Цветко 
Цветков, кметът на Община Монтана Златко 
Живков, зам.-кметовете Радослав Найденов 
и Биляна Тодорова, представители на РУО 
Монтана, ДСП-Берковица, директори 
на училища и детски градини и др.
Много мили думи, пожелания, поздрави 
и подаръци получи директорът на 
училището г-жа Ваня Младенова.
Да! Училището е надхвърлило първоначалната 
си роля, като се е превърнало в мост между 
поколенията, свързващо ни навеки с великото 
дело на Светите братя Кирил и Методий.

Да пребъде!


