ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
понеделник, 02 септември 2019 г., БРОЙ 225(85).
Разпространява се безплатно!

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА
БЕРКОВИЦА

фотоизложба „Моята
Берковица“, награждаване
на победителите от
фотоконкурса и от
конкурса “Клас на
годината” – фоайе на НЧ
„Иван Вазов - 1872“
6 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/
10.00 часа – Тържествено
честване на Деня на
Съединението на България
и награждаване на децата с
изявени дарби за 2019 г. – пл.
“Йордан Радичков”
20.00 часа – Пиано бар –
Градската градина

31 АВГУСТ /СЪБОТА/
10.30 часа – Откриване на
Международен фолклорен
фестивал „Балканът пее
и танцува“ – Градската
градина
1 СЕПТЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/
10.30 часа – Международен
фолклорен фестивал
„Балканът пее и танцува“ –
Градската градина
2 СЕПТЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
17.30 часа – Изложба на
Берковски художници –
Градска художествена
галерия “Отец Паисий”
3 СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/
11.00 часа - Рожден ден на ДЦ
„Камбанка“- детско парти
4 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/
11.00 часа – Официално
откриване на реализиран
проект за енергийна
ефективност на НЧ „Иван
Вазов-1872“, гр. Берковица

официалните гости
– Връчване на Годишните
награди за изключителен
принос към Община
Берковица за 2019 г.
20.00 часа – Празничен
концерт на пл. “Йордан
Радичков” с участието
на Трио „Сопрано” , Група
„Грамофон” и берковската
духова муика

КОНСУЛТАЦИИ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ ЗА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

7 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА/
10.30 часа – Откриване на
Международен турнир по
ръгби – Градски стадион
17.00 часа – Фестивал
на духовите музики
„Берковската духова
музика Фест“ - пл. “Йордан
Радичков”
8 СЕПТЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/
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”
11.00 часа – Откриване на
изложба “Произведено в
Берковица” - пл. “Йордан
Радичков”
19.00 часа – “Младежки духов
оркестър – Берковица” – пл.
“Йордан Радичков”

17.30 часа – Футболна
19.30 часа – Официално
среща между Общинска
честване на Празника на
администрация и Общински
съвет за „Купа Берковица“ – град Берковица – пл. “Йордан
Радичков”:
Градски стадион
– Празнично обръщение на
Кмета на Община Берковица
5 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/
– Поздравления от
17.00 часа – Откриване на

На 16.08.2019 г. по покана на кмета на Община
Берквица инж. Милчо Доцов в Заседателната зала
на ОбА-Берковица се проведоха консултации за
определяне състава на ОИК за провеждане на
изборите за общински съветници и кметове на
27.10.2019 г. на основание чл. 75, ал. 1 от Изборния
кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК
с представители на парламентарно представените
партии и коалиции в 44-то Народно събрание
и партиите и коалициите, които имат избрани
членове в ЕП, но не са парламентарно представени.
На консултациите присъстваха кметът инж. Милчо
Доцов, Велка Живкова – Секретар на Общината,
Живка Симова и Димитринка Йоцова – юристи на
общината, представители на ПП и коалиции: ПП
„ГЕРБ“, Коалиция „БСП за България“, ПП „ДПС“,
Коалиция Обединени патриоти (ВМРО и ПП
„Атака“), Партия „Воля“. От срещата стана ясно, че
членовете на ОИК – Берковица ще бъдат 11, съгласно
Решение № 600-МИ на ЦИК и съгласно същото
решение за разпределение на квотите за ОИК,
което е следното: ПП „ГЕРБ“ – 4, Коалиция „БСП
за България“ – 4, Коалиция Обединени патриоти
(ВМРО и ПП „Атака“) – 1, ПП „ДПС“ -1 и Партия
„Воля“ – 1. На консултациите се постигна съгласие за
разпределението на ръководните длъжности в ОИК(
Председател – ПП „ГЕРБ“, Секретар – Коалиция
„БСП за България“, Заместник-председател –
Коалиция Обединени патриоти (ВМРО и ПП
„Атака“), Заместник-председател – ПП „ДПС“ ),
което кметът ще представи в ЦИК до 24.08.2019
г. включително и поименните предложенията
на партиите и коалициите за състава на ОИК,
заедно с предложенията им за резервни членове.
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-Изграждане на Минерален водопровод
Основни изводи
от сондаж с. Бързия до минерална баня
за изпълнението на
гр. Берковица.
– 1 000 000 лв.
бюджета на Община
-Енергийна
ефективност
на
сграда
Берковица за 2018 година
Полиция
– 239 646 лв.

1. Продължихме финансовото стабилизиране
на Общината, като подсигурихме нормално
функциониране на всички дейности и
мероприятия – училища, детски градини,
Детска ясла, социални заведения, Комунални
дейности, Социален патронаж, Музеен
комплекс,
кметства
и
администрация.
2. Приходната част на бюджета е в размер
на 16 396 731 лв., което е с 2 040 121 лв.
повече от 2017 г. или ръст от 14,21 %.
3. Разходната част на бюджета е в размер
на 14 769 277 лв., което е с 2 289 945лв.
повече от 2017 г. или ръст от 18,34 %.
4. Намалихме неразплатените задължения с 101
269 лв. и погасихме заеми в размер на 380780 лева.
5. Извън бюджета постъпилите средства от
Европейски съюз по различни проекти са в
размер на 4 339 458 лева, от които трансфер – 2
241 548 лева и средства от ФЛАГ - 2 097 910 лева.
6. Общината продължи да реализира и
разширява социално ориентирана общинска
политика от собствени приходи, насочени
към децата, младите хора и пенсионерите,
като по години изпълнението е следното:

Съгласно изпълнението на бюджета за 2019
година общо за мандат 2015-2019 година
увеличението ще бъде повече от 2 пъти.
Изводите са ясни !
7. И през 2018 г. Общината не е увеличавала
таксите
за
детски
градини,
Детска
ясла и Социален патронаж, като общо
дофинансирането със собствени средства
на тези дейности по години е, както следва:
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
243 000лв 262 000 лв 293000лв 391583 лв

Ръст 2018/2015г
148 583 лв
или в % 61,14

8. Общо за дофинансиране, помощи и субсидии
за социални цели през 2018 г. са изразходени 562
493 лв., което е с 128 932 лв. повече в сравнение с
2017 г. и с 222 293 лв. повече в сравнение с 2015 г.
9.През 2018 г. Община Берковица продължи
добрата си
работа по подготовка и
кандидатстване с проекти, като през годината
са спечелени проекти за 7 милиона лева, с
което общо спечелените проекти за трите
години от мандата е над 30 милиона лева.
10. Ако 2016 и 2017 бяха години на финансово
стабилизиране на общината, на разработване
и печелене на проекти, то отчетната 2018
година беше година на успешното изпълнение
на над 20 строителни обекти и доставки
на оборудване, като по важните от тях са:

-Енергийна ефективност на 6 броя жилищни
сгради:
- Ж. бл. „Незабравка“
– 226 059 лв.
- Ж. бл. „Еделвайс“
– 187 810 лв.
-Ж. бл. ул. „Александровска“ 41
–323 425 лв.
- Ж. бл. № 13,14,14А ж.к. „Изгрев“ –760374 лв.
- Ж. бл. № 1,2 ж.к. „Изгрев“
– 528911 лв.
-Сграда ул. „Шабовица“ №4
– 82000 лв.
-Изкърпване
улици
в
гр.
Берковица
и селата
– 100 000 лв.
-Рехабилитация Промишлена зона
– 19 500 лв.
-Основен ремонт Етнографски музей – 17 599 лв.
-Обновление
Културен
център
„Й. Радичков“
– 17000 лв.
-Основен
ремонт
тротоар
ул. „Николаевска“
– 12 500 лв.
-Ремонт
отоплителна
инсталация
ДГ
с. Замфирово
– 9 805 лв.
-Ремонт
пенсионерски
клуб
гр. Берковица
– 10 996 лв.
-Ремонт
площадно
пространство
бл.
1 и 2 ж.к. „Заряница“
– 5 000 лв.
-Ремонт
читалище
с.
Бързия
–
сцена
– 6 600 лв.
-Рехабилитация алеи Гробищен парк – 33 750 лв.
-Доставка
инфрасет
оборудване
за
Комунални дейности
– 30 000 лв.
-Доставка
лекотоварен
автомобил,
косачка и храсторез
– 23 000 лв.
- Камери, софтуер и др. IT
- 11 000 лв.
-Рехабилитация площад с. Замфирово – 6 000 лв.
-Лабораторно
оборудване
за
ПС
ПВ
– 9 350 лв.
-Детска
площадка
в
градска
градина
– 10 000 лв.
-Ремонт
на
тротоари
по
програма
50/50
– 20 000 лв.
-Други
11.Преходни
обекти,
завършени
през
2019 година, или в процес на изпълнение:
-Рехабилитация
улични
платна
и
тротоари на ул. „Здравец“ и ул. „Тузлата“
- 301 203 лв.
-Енергийна ефективност на сграда ДГ
„Звънче“ гр. Берковица- 431 100 лв.
-Енергийна
ефективност на сграда на
Общинска администрация гр. Берковица
-1 000 000 лв.
-Енергийна
ефективност
на
сграда
НЧ „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица
- 1 400 000 лв
-Изпълниха
се проекти за енергийна
ефективност на още 5 бр. жилищни сгради:
- Ж.бл. „Бор“ 1
– 398080лв.
- Ж. бл. ул. „Александровска“ 27
– 544920 лв.
- Ж.бл. бул. „Мрамор“ №5
– 266997 лв.
- Сграда ул.“Николаевска“ №31
– 43806 лв.
- Сграда ул. „Добруджа „ №7
– 69954 лв.
-Минерален форум и кът за отдих
в
парк
„Св.
Георги
Победоносец“
– 20000 лв.
-Ремонт
и
изкърпване
Общинска
пътна мрежа
- 144 000 лв.
Да си пожелаем успешно завършване на
тази амбициозна строителна програма.
На база 11-те основни извода можем да
отчетем, че 2018 беше поредната успешна
бюджетна година за Община Берковица.
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТА ЗА ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И
ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Община Берковица стартира изпълнението
на
Проект
BG05M9OP001-2.040-0089-C01
„Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – община Берковица”
финансиран
от
Оперативната
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. Стойността на проекта е 203 925,92 лв.

ДГ „ЗВЪНЧЕ“ С НОВИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА

С обновени кътове за игра е Детска градина
„Звънче“. Децата се радват на чисто нови
игрови
съоръжения,
отговарящи
на
съвременните
изисквания
за
безопасност.
В рамките на проекта, финансиран по Национална
кампания „За чиста околна среда – 2019“ на МОСВ
и ПУДООС, са доставени и монтирани два броя
беседки с пейка и маса – за деца до 7 години, които
са подходящи и за деца с нарушена двигателна
активност. В беседките чрез интерактивни и
интересни форми на обучение децата ще се приобщят
към природата. Монтирано е и комбинирано детско
съоръжение за деца от 2 до 7 години, за катерене,
пързаляне, провиране и пазене на равновесие.
Естетически оформеният и подреден двор на детската
градина е най-подходящото място за опознаване и
контакти на децата със заобикалящата ги природна
среда. Тук те могат да наблюдават промените на
явленията в живата и неживата природа, да овладяват
знания за значимостта на природните обекти и
необходимостта от грижи от страна на човека. Чрез
обогатяване на знанията и на представите, и особено
чрез участие в трудови дейности, съобразени с детските
възможности и интереси, у децата се формират основите
на позитивно отношение към околната действителност.
С реализирането на проекта, можем да превърнем в
реалност една мечта за по-съвременна и по-атрактивна
детска градина, за по-приятни и безопасни места за
игра на нашите деца, вдъхващи живина и свежест.
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ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

спекулира, но аз съм сигурен, че избраните
участъци са свободни от подпочвени води и
Уважаема редакция,
В продължение на много години съм читател не би трябвало да оказват вредно въздействие.
всъщност
дойде
и дописник на в-к „Ком“ и споделям, че: -Как
-Вестникът
е
вестител
и
трибуна; африканската
чума
до
България?
-Чете се масово и дори ме поздравяват -Задавате един въпрос, чиито отговор е все още
с
написаното
като
„здравей“; в полето на предположенията и хипотезите. Все
-В Берковица има много интелигенция, още нямаме отговор как на толкова много места
дори и по целия свят на високи места – за толкова кратко време се разрази заразата.
професори, директори – хвала и чест, че са Имайки предвид, че вирусът е способен да
създадени и възпитани от тази общественост; се предава по всякакъв начин – механично
-Преди години имаше телевизия и се чрез хора, пътища и животни, ние не можем
чакаше вечер да се види нещо за Берковица. да иключим нито един от тях. Ще припомня,
Трябва да се открие или създаде канал; че засегнатите свинекомплекси в Русенска
-Сложна е епизоотичната обстановка област бяха с изключително високо ниво на
със
свиневъдството
в
страната; биосигурност и въпреки взетите превантивни
-Предлагам статия от в-к „България днес“ бр. предпазни средства заболяването влезе там.
187/ 08.08.2019 г. на доцент Чавдар Филипов Конкретни причини за разпространение
– свинете ни са застрашени от изчезване. на заболяването няма, но такива се търсят.
Оз. Под-к д-р Каменчо Филипов
-Доколко опасна е африканската чума?
СВИНЕТЕ НИ СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ -Вероятността да се стигне до депопулация
ИЗЧЕЗВАНЕ
на свинете в България е огромна. Може за
Доц. Чавдар Филипов
известен период от време тези животни
Той
е
дългогодишен
преподавател
в да изчезнат от картата на България.
Лесотехнически университет, Факултет -Какво
е
положението
с
т.
по ветеринарна медицина. Експерт в нар
животни
от
заден
двор?
епизоотология, инфекциозни болести и -Все още не сме сигурни кога ще е пикът
профилактика на заразните заболявания по на заболяването. Затова всички стопани се
животните. Има издадени редица научни призовават доброволно, дори в участъци,
трудове и специализирана литература в където все още не е регистрирано заболяването,
областта на заразните болести по животните. просто да си заколят прасетата и да могат
-Доц. Филипов, изправени сме пред да оползотворят месото. Предполагаме, че
сериозен проблем с разпространението ако всичко върви добре и циркулацията на
на африканската чума по прасетата у нас. вируса бъде потисната и ликвидирана съвсем,
Какъв е обхватът на болестта към момента? възможно е следващия сезон хората да могат
-Първо, искам дебело да подчертая, че отново да започнат да отглеждат прасета.
проблемът е от национално ниво и е -Как
може
хипотетично
изключително сериозен за бъдещето в социално, да
се
овладее
вирусът?
икономическо и политическо отношение. -Единствено и само с крути мерки и строги
Вече имаме регистрирани случаи и в Южна ограничения. Никой не трябва да крие
България. Казвам го така, рискът заболяването животните си. Хората трябва да разберат това
да доведе до унищожаване на цялата популация нещо, защото криенето означава да се консервира
на свине у нас за години напред е огромен. Това причинителя и това заболяване да го има
е без значение дали животните се отглеждат в години напред. Биосигурността се превръща
домашни или индустриални условия. Проблемът в главен приоритет. Строго контролиране на
идва от това, че няма ефикасно лечение за лова с ограничаване на циркулацията на дивите
вируса. Също така нито една институция няма прасета. Абсолютна хигиена и дезинфекция в
капацитета да се справи с проблема сама. Само домашните стопанства. Задължително след като
нашите обединени сили могат да доведат до някой заколи животно, трябва да дезинфекцира
спиране на разпространение на заболяването. ножове, посуда, да не се изхвърлят субпродуктите
Ясно е, че по отношението на животните, сред природата. Това разпространява вируса.
които се отглеждат тип „заден двор“, въпросът -Опасен
ли
е
той
за
човека?
поражда изключително много дискусии, хората -Пряко не. Вирусът за самото здраве и живот
се отнасят с голямо недоверие и аз искам да не крие риск. Това е заблуждаващо обаче и
подчертая, че ако има друг начин за справяне подлъгва хората. Щом не е опасен за здравето,
с проблема, ние ще го приложим, но няма. защо да се страхуваме, казват си повечето.
Припомням, че мерките изискват унищожаване Огромна грешка. Опасно е самото заколение,
на всички животни в 3-километровите транжирането, съхранението, изхвърлянето
зони
от
индустриалните
ферми. на отпадъците. Там може да се съхрани
-Има
ли
опсаност
загробените вирусът и да доведе до унищожението на
трупове
на
животните
да целия отрасъл. В момента виждате, че нашето
замърсят
подпочвените
води? свиневъдство е изправено пред угрозата да
-Общият брой на животните, които трябва да се срине до много драстично намалени, дори
се загробят надвишава 100 000. Теоретично унищожаването му. Хиляди хора са заети
винаги има опасност, но се вземат всички пряко и косвено в този отрасъл – доставчици
необходими мерки това да не се случи. Когато на фураж, преработвателни предприятия,
се избират подобни места за загробване, всичко кланици, транжорни, колбасарски цехове
се съблюдава строго. Такива места се избират и пр. Затова той е опасен за хората като
предварително, още преди да е регистрирано цяло от социално-икономическо естество.
огнището в даден район. Министерството Това трябва да се разбере. Да не говорим, че
на околната среда и водите упражнява строг страната ни ще бъде поставена в положение
контрол и дава мигновено становище къде на забрана на износ на свинско към чужбина.
трябва да се извърши загробването. С оглед на -Какъв съвет ще дадете на дребните стопани,
това биомасата не би трябвало да представлява които продължават да гледат недоверчиво?
опасност за подпочвените води. Много се -Дебело подчертавам, че България прилага
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мерки, които се прилагат навсякъде, където
заболяването е било регистрирано. На първо
място най-важна е комуникацията. Когато
стопанин установи някакви промени в
поведението на животното или непривични
симптоми, моментално да се свърже с
ветеринарен лекар, а ако такива няма, с кметове и
наместници. Колкото по-рано едно огнище бива
открито, толкова по-малки са загубите в бъдеще.
Христо Генадиев

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО
ПРОЕКТА ЗА ТУРИЗЪМ ПО
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Продължава изпълнението на дейностите по
проект “JOYRIDE-Общи ресурси и инициативи,
посветени на околната среда“ по Програма
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 20142020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и
Националния бюджет на Република България,
с бенефициент Община Берковица. Водещ
бенефициент по проекта е Община Банеаса,
Румъния, а партньори са Община Аджиджа,
Румъния, и българските общини Шабла и
Берковица. Проектът е на обща стойност 506
313,73 евро с продължителност 18 месеца.
Фирма „Импресия 99“ ООД, гр. Провадия е
избрана за доставка и монтаж на оборудването
за туристическите пътеки в Община
Берковица. Очаква се до края на месец
август да бъдат обособени и обезпечени три
туристически маршрута, водещи началото
си от ТИЦ-Берковица – до Калето, до
Хайдушките водопади и до връх Ком, на които
ще бъдат разположени беседки, пейки с маси,
пейки и кошчета, цветарници и каскадни
цветарници, пергола с пейки, информационни
табла, указателни знаци и табели, стойки за
велосипеди. Закупени по проекта са камера и
дрон, предстои изготвянето на туристически
пътеводител
и
туристическа
карта.
Целта на проекта е да се идентифицира, оценява
и насърчава местния туристически потенциал
на всеки от партньорите по проекта, да се
установи мрежа за трансгранично туристическо
сътрудничество
между
съществуващите
туристически
информационни
центрове,
да се обучават административни структури
на всеки от участващите партньори и
местните
представители
на
бизнеса,
свързани с туризма (например: хотели,
ресторанти, туристически агенции, местни
водачи), което ще доведе до подобряване на
качеството на живот на местното население.
Очакваната
промяна
от
изпълнението
на дейностите по проекта е да се развива
устойчив туризъм и да се популяризира
местния
туристически
потенциал
чрез
свързване в трансгранична мрежа на
всички местни информационни центрове,
да се повиши компетентността на местния
туризъм
и
заинтересованите
страни.
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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
Радослав Найденов, който поздрави присъстващите.
Вече 27 години Берковица поддържа традицията
за Празник на малината. Градът под Ком щедро
е дарен от природата със свеж въздух, бистра
балканска вода и разбира се аромат на малини.
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.

БЕРКОВСКИ ДЕЦА НА
ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО

Приключи лагер – сборът на разширения
състав на Националния отбор по Приложно
колоездене. Седем деца от цялата страна в
разстояние на една седмица демонстрираха
уменията си по майсторско управление на
велосипеди и затвърдиха знанията си по теория,
свързана със Закона за движение по пътищата.
След направените проверки, треньорите
определиха четиримата състезатели, които
са най-можещи и най-знаещи да представят
България на Европейския шампионат от 12
до 15 септември в гр. Женева, Швейцария.
За наша най-голяма радост и гордост в състава
на Националния отбор, освен двете деца от
Първомай и Етрополе, намериха място и
двете берковски деца. Преслава Стоянова
от I-во ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и Румен
Григоров от I I-ро ОУ „Христо Смирненски“ ще
защитават честта на клуба, града ни и България.
Пожелаваме им успех!

КУРБАН И МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВЕ
НА БОГОРОДИЦА В СЕЛО
БЪРЗИЯ

БЕРКОВИЦА ЩЕ Е ДОМАКИН
НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО БИАТЛОН
„БЕРКОВСКИ ОЛИМПИЕЦ“

От 04.09.2019 г. до 06.09.2019 г. в гр. Берковица ще се
проведе традиционното състезание по биатлон за наймалките възрастови групи „Берковски Олимпиец“.
Състезанието е включено в календара на Българска
Федерация Биатлон, което значи, че носи
точки за общото класиране за купа „Надежди“.
Програмата
ще
протече
с
официална
тренировка на отборите на 04.09.2019 г.
Трасето ще бъде отворено до 16.00 часа.
На 05.09.2019 г. състезанието ще продължи със
спринтовата дисциплина „крос“ от 10.00 часа и на
06.09.2019 г. ще завъши с индивидуална дисциплина
също от 10.00 часа. Непосредствено след финала на
последните финиширали състезатели, ще се проведе
и официалното награждаване на победителите
в
състезанието
„Берковски
Олимпиец“.
Състезанието ще се проведе с помоща на „Клуб
по биатлон Ком – Берковица“, БФБ и с голямата
финансова подкрепа на Община Берковица.

На 24 август в берковското село Бързия се проведе
осмият фолклорен събор „Богородица в Бързия“.
Над 200 самодейци пяха и танцуваха за публиката,
която ги аплодираше бурно. Отец Захари отслужи
молебен за здраве и освети курбан за всички
гости и жители на Бързия. Гост на празника беше
зам.-кметът г-н Радослав Найденов, който също
поздрави присъстващите. Интерес на празника
представляваше и изложбата-базар „Произведено
от сръчните ръце на бързийчани“, където можеше
да се намерят от вкусните малини и боровинки,
домашни питки и баници до ръчно изработените
сребърни изделия и народни носии. След края на
програмата се извиха кръшни хора. Дните около
Голяма Богородица са избрани, тъй като от стари
времена светицата е духовен закрилник на селото.
Село Бързия се намира на 6 км от Берковица.
Разположено е от двете страни на реката и пътя.
Според преданията в по-далечно време селото
е било в м. Белата вода и се е наричало Горна
Клисура. После се преместило в м. Караула. Покъсно селото се установява на днешното място, под
името Дервент. Така е и засвидетелствано в турски
документи. След Освобождението се нарича
Клисура, а от 1950 г. носи името на реката Бързия.

RESTART FEST ПОДАРИ
ЦВЕТНО ЛЯТО НА ДЕЦАТА НА
БЕРКОВИЦА

Вече няколко дни деца от града под Ком са на
лятна академия. Желаещите да се забавляват,
цветно рисуват с различни техники: темпера,
графика и върху тениски. Малчуганите споделят,
че „преливат от цветове“. Детската работилница
на RESTART FEST –а започна на 11 август и ще
продължи до 17 август 2019 г. в двора на Второ
ОУ „Христо Смирненски“. Още първият ден 25
деца изрисуваха около 80 фигурки, а с втория
ден общо 180 цветни гипсови фигурки станаха
дело не неуморните детски ръце. Следващите
дни над 55 художници са изрисували 195 тениски
с текстилни спрейове и шаблони. Продължава
рисуването на пейзажи и приказни герои. Всеки
ден малките творци се забавляват и творят отвъд
съзнанието си. RESTART FEST се провежда
в партньорство с Местната комисия за борба
с противообществени прояви на малолетните
и непълнолетните – Община Берковица.

IX-ТИ ТУРНИР ПО РЪГБИ
7 “ДИМИТЪР ГАВРИЛОВ –
ТРЕНЕРА”

Тазгодишното издание на международния турнир
по ръгби 7 “Димитър Гаврилов – Тренера” ще се
проведе на 7-ми септември 2019 г. И тази година
българските отбори ще се борят за още една купа, а
именно Купа България – Ръгби 7. Заявка за участие са
дали всички водещи отбори от родното първенство,
което ще гарантира високото ниво на срещите.
Турнирът по ръгби 7 “Димитър Гаврилов –
Тренера” се провежда в памет на преждевременно
напусналия ни легендарен треньор на “Балкански
котки” Димитър Генков Гаврилов по-известен в град
Берковица като “Тренера”. След неговата кончина
ръгби общността в града се обединява около идеята
да почитаме паметта на човека, отдал живота си на
любимия спорт с турнир по ръгби 7. От 2010 г. Ръгби
клуб “Балкански котки” кани отбори от цялата
страна и чужбина за участие в ежегодния турнир.
Всички отбори са започнали вече подготовката си за
новия сезон и това ще са първите официални игрови
минути за повечето състезатели. Олимпийската
версия на Ръгби се играе от по седем човека на високо
темпо и скорост, а есетата са чести и атрактивни.
Ръководството на ръгби клуб “Балкански
котки”
е
поканило
за
участие
много
отбори от Сърбия, Румъния, Гърция и
Турция и очаква скоро техните отговори.
Освен жителите на град Берковица, които
познават добре играта на стадиона се очаква да
присъстват и не малко гости на града, които са
тука за третото издание на фестивала на духовата
музика БДМ ФЕСТ, който ще се проведе същия ден.
На стадиона ще се погрижим никой да не
остане гладен или жаден. За целта за всички
фенове и състезатели ще има прясно приготвена
храна и студени напитки. Заповядайте да си
изкараме един страхотен ден, изпълнен с ръгби
и положителни емоции, в който да си спомним
за живота и делото на нашия вечен Треньор.
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