
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
Понеделник, 09 март 2020 г., БРОЙ 231(85).      Разпространява се  безплатно! 

поздравителен адрес 
по случай 3 март

Скъпи съграждани,

По повод нашия национален 
празник – Трети март, за мен е чест 
като кмет на Община Берковица, 
да Ви поздравя и да изразя своята 
почит пред родолюбието и подвига 
на хилядите герои, извоювали 
свободата на майка България!

Този ден означава отговорност 
към историята, съвременността и 
бъдещето на Отечеството. Ние сме 
потомци на велики българи и такива 
трябва да останем, възпитавайки 
младото поколение в патриотизъм 
и почит към паметта на героите.

Този ден ни напомня за великото 
дело на Апостола, за песните на 
Ботев, за устрема на Хвърковатата 
чета на Бенковски и святите, кървави 
клади на Батак. Там, на Шипка, се 
ражда свободата! В лютата битка 
с турските орди на Сюлейман 
паша българските опълченци с 
вяра и себеотрицание показаха, 
че когато сме заедно и сплотени, 
ние, българите, сме огромна сила.

Вечна слава и дълбок поклон пред 
всички безсмъртни  и велики герои, 
дали живота си, за да бъдем свободни 
и щастливи НИЕ и НАШИТЕ деца!

Нека всички се гордеем, че се 
наричаме българи и да пазим святото 
име на нашата родина България!

честит празниК!

   димитранКа Каменова

   Кмет на община берКовица

берКовица отбелЯза 142 Години от освобоЖдението на бЪлГариЯ

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща

славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!

Иван Вазов
В пъстроцветен килим от български народни носии, балони и трикольори се превърна  

площад „Йордан Радичков” по време на празничното честване на  Националния празник на 
Република България - 3 март. Под звуците на химна тържествено бе вдигнат националният 
флаг, а всички присъстващи с едноминутно мълчание почетоха паметта на загиналите за 
свободата на България. Кметът на община Берковица Димитранка Каменова, зам. – кметът 
Спаска Георгиева, зам. – кметът Атанас Георгиев, Председателят на ОбС – Милован Жан, 
Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Гергана Антонова, общински съветници, 
представители на местни сдружения и политически партии, ученици, учители, възпитаници 
на детски градини и граждани сведоха глави в памет на загиналите за нашата свобода.

По повод 142 години от Освобождението на България бяха поднесени  венци и цветя пред  
паметника на героите от руско-турската война и пред паметника на загиналите във войните. 

Богатата празнична програма с участието на ученици от Второ основно училище „Христо 
Смирненски“ - Берковица и НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица развълнува събралите се на 
площада жители и гости на Берковица. С прочувствените си изпълнения на стихове, посветени 
на непобедимия български дух и подвига на знайните и незнайни герои, дали живот си за 
нашата свобода, третокласниците и седмокласниците от 2. ОУ с ръководители Лилия Куньова 
и Мадлена Алексиева трогнаха и малки и големи. Яна Михова и вокално дуо „Melody“ радваха 
присъстващите с песните, които представиха. Берковчани и гости на града, под звуците на 
Берковската духова музика и Младежкия духов оркестър, извиха кръшно българско хоро, което бе 
част от петата общобългарска инициатива у нас и по света „Пробуждане с хоро”. Многото усмивки 
и положителните емоции допринесоха за празничното настроение  в слънчевия мартенски ден.

Благодарност към всички, които почетоха паметта на борците за национално 
о с в о б о ж д е н и е  и  с е  в к л ю ч и х а  в  и н и ц и а т и в а т а  „ П р о б у ж д а н е  с  х о р о “ !

сЪрцето на берКовица е пЪлно с добро!
Берковица се присъедини към каузата „Капачки за 

бъдеще“ с инсталиране на голямо сърце в центъра на 
града, където всеки, загрижен за бъдещето на децата 
на България, може да остави пластмасовите капачки от 
ненужните му бутилки. Съпричастността  на общността 
в нашия град е способна да сътвори чудеса, оставяйки 
частица добро в сърцето на Берковица. Кметът на Община 
Берковица Димитранка Каменова, с поставянето на първата 
капачака, даде началото на инициативата на местна почва. 

Последваха я зам. – кметът Атанас Георгиев, общинският съветник Деян Еленков, Валентина 
Ранова и Людмила Александрова – инициатори на каузата в Берковица. Кампанията е фокусирана 
към всички жители и гости на града под Ком с акцент към децата в детските градини и учениците. 
Защото инициативата възпитава в съхраняване на природните дадености и отговорно потребление,  
в хуманизъм и добросърдечност, в доверие и разбиране професията на медицинския специалист. В 
името на благородната идея  за осигуряване на кувьози и медицинска апаратура в българските лечебни 
заведения, с вяра в човечността и милосърдието, нека напълним сърцето на Берковица с добро!
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Празник на доброто се състоя на 26 февруари 2020 
година в Детски център „Камбанка“ – Берковица. 
На церемонията присъстваха заместник-кметът на 
Община Берковица Спаска Георгиева, Ваньо Андреев 
– Директор на ДСП, Берковица, представители от 
Общинска администрация – Берковица, обществени 
възпитатели от МКБППНМ, учители, ученици, 
родители. За доброто настроение на участниците в 
събитието са погрижиха талантливите деца от вокална 
група „Лачени обувки“ с ръководител Камен Пунчев.

За пета поредна година Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни в Община Берковица организира 
конкурс за извършени добри дела, а според регламента 
деца номинират деца за извършени от тях добрини.

Тази година, след проведените вътрешноучилищни 
кръгове, до финалния кръг достигнаха 24 деца и три 
класа. На специално организираната церемония, 
финалистите получиха своите отличия – грамоти, 
статуетки и подаръци, а специални грамоти бяха връчени 
и на децата, достигнали до вътрешноучилищните 
кръгове. Добротворците, участвали групово, получиха 
подарък по свой избор. Седмокласниците от 3. ОУ 
„Иван Вазов“ вече се радват на телевизор, младежите 
от Лесотехническа ПГ избраха да се насладят на 
сладки изкушения, доставени в избрано от тях време, 
а гимназистите от ПГ „Д-р Иван Панов“ пожелаха 
да посетят кинопрожекция на избран от тях филм.

Щастливи усмивки, положителни емоции и … 
добро! Добро, което изпълни всяко кътче на Детския 
център, завладя цялата аудитория и докосна  сърцата 
на всички. Благородството на смелите и отговорни 
деца и младежи, предали своето добро на други хора, 
успели да видят чуждото нещастие и да чуят нечий 
зов за помощ, да разберат нечии тревоги и намерили 
начин да зарадват някого с човешка постъпка, с 
подадена ръка в труден момент, с благороден жест 
или  добра дума, развълнува и малки, и големи. 
С безкористната си грижа, с подареното щастие, 
с дарените усмивки, добротворците успяха да 
трогнат събралите се на тържеството хора  и се 
превърнаха в истински пример за подражание със 
съпричастността, милосърдието и състраданието 
си. Да оцветиш нечий свят в добро – това е най-
красивата постъпка и най-истинското дело. Защото 
доброто винаги побеждава и с добро се награждава! 

Представители от Община Берковица - Зам. – кметът Спаска Георгиева и Секретарят  
на Община Берковица Биляна Стаменова почетоха паметта на Апостола в Царибод. Зам. – 
председателят на българския парламент Валери Симеонов и делегация от депутати положиха 
венци на паметника на Левски в Царибод. На церемонията на централния площад, която бе 
открита от кмета на града Владица Димитров, говори българският посланик в Сърбия Радко 
Влайков. С прочувствени  слова за Левски, ученици от местното училище „Кирил и Методий“ 
развълнуваха всички присъстващи. Освен представители от нашата община, имаше и 
такива от гр.Мездра, както и деканите на УНСС и Националната спортна академия - София.

представители от община берКовица почетоХа левсКи в цариброд

Първата работна среща по проект “Повишаване на ефективността на общинската здравна 
помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, финансиран по Програмата 
за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 2-ра покана, приоритетна 
ос: 5 „Ефективен регион“, специфична цел: 5.1 Повишаване на капацитета за сътрудничество 
и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество, 
съгласно договор № 64564/09.05.2019 г.“ между екипите от двете партниращи страни 
Община Берковица и Община Бъйлещи се проведе в  Общинска администрация – Берковица.

На срещата присъстваха Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, 
Гергана Антонова, кметът на Община Бъйлещи Костел Пистриту, зам.-кметът 
на Община Бъйлещи  и екипите, отговорни за изпълнението на проекта. 

Партньорството  между българската и румънската страна стартира на 16.05.2019 година, 
а обща стойност на проекта е 1 450 529,96 евро,  като за община Берковица стойността 
възлиза на 753 074,10 евро, от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР 640 112,98 
лв., национално съфинансиране – 97 892,11 евро и собствен принос 15 069,01 евро. 
Продължителността му е 24 месеца, а очаквана дата на приключване  -16.05.2021 година. 
Водещ бенефициент е нашата Община, а Община Бъйлещи е партниращата страна. Предвижда 
се закупуване на медицинска апаратура за община Берковица -  мобилен кардиологичен 
център, дигитален графичен рентгенов апарат, пациентски монитори за наблюдение на 
жизнени показатели, ултразвукова система за общ и абдоминален преглед, транспортен 
инкубатор за новородени, автоклав, ултразвуков инхалатор, транспортен респиратор.

Двете страни дискутираха изпълнените дейности до момента, начертаха бъдещи планове 
и уточниха предстоящи събития -  съвместни обучителни семинари, пресконференции, 
работни визити. В края на месец март предстои провеждането на следващата работна 
среща на екипите по проекта, която ще се осъществи в град Бъйлещи, Румъния. 

Кметовете и на двете партньорски общини заявиха желание за съвместно сътрудничество 
в бъдеще. Обсъдиха идеи за предстоящи съвместни проекти в областта на културното 
наследство (крепостта Калето), усъвършенстване на спортната инфраструктура (изграждане 
на ледени пързалки), подобряване на пътната инфраструктура, реновиране на Детски 
център „Камбанка“ чрез изграждане на концертна зала, обменни визити между ученици 
и между занаятчии от двете общини, с цел обмяна на добри практики, идеи и опит.

пЪрва работна среща по проеКт “повиШаване на еФеКтивността на 
общинсКата здравна помощ в ГраничниЯ реГион берКовица – бЪйлещ“ берКовица наГради добрите дела
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продЪлЖава услуГата на цоп – 

берКовица по проеКт „патронаЖна 
ГриЖа за вЪзрастни Хора и лица с 

увреЖданиЯ – община берКовица“
Център за обществена подкрепа – Берковица 

продължава работа като доставчик на услуга от общ 
икономически интерес по проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
община Берковица“, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, с бенефициент  Община Берковица.

Основните цели на проекта са да се 
подобри достъпът до мобилни интегрирани 
зд р а в н о - с о ц и а л н и  у с л у г и ,  п о с т и г а н е 
на независимост и социално включване за 
възрастните хора и хората с увреждания.

Специфични цели са подобряване на качеството 
на живот и на възможностите за социално 
включване на възрастните хора, на лицата с 
увреждания и на техните семейства чрез прилагане 
на адекватни мерки за подкрепа в домашна 
среда. Ресурсно обезпечаване и изграждане 
на институционален и кадрови капацитет за 
предоставяне на почасови интегрирани здравно-
социални услуги за възрастни и лица с увреждания 
на територията на община Берковица (гр. 
Берковица, с. Костенци, с. Комарево, с. Ягодово). 

Интегрираната мобилна здравно – социална 
услуга ще бъде предоставяна до 17 декември 2020 
г., като същата ще бъде безплатна за потребителите.

Ун и ка л н и   м а рт е н и ц и  и  ка рт и н и , 
изобразяващи настъпващата пролет, бяха 
представени в Културния център „Йордан 
Радичков“ – Берковица пред жителите и гостите 
на нашия град. Автентичните творения са 
изработени от ученици от училищата в Берковица 
под ръководството на Валентин Пешков. 

Даровитите деца развълнуваха  всички 
присъстващи и с прекрасните си изпълнения 
на стихотворения за Баба Марта и песни 
с  пролетна  тематика .  Ръководителят 
на първокласниците Марияна Ангелова и 
ръководителят на третокласниците Илияна 
Макаринова от Трето ОУ „Иван Вазов’ с 
внимание и грижа подкрепяха малките 
палавници, както  в творческите им начинания, 
така и в изпълнението им на песни и стихове.

баба марта и пролетта 
пристиГнаХа в Културен центЪр 
„йордан радичКов“ – берКовица

Обучението по религия бе тема на дискусията 
между кмета на Община Берковица Димитранка 
Каменова, Видинския митрополит Даниил и 
директорите на основните училища в общината 
. В момента учебен предмет Религия се изучава 
като факултативна дисциплина в малък брой 
учебни заведения и е по избор на самите 
училища. Предложението към образователните 
институции е обучението да се провежда 
като ИУЧ (избираеми учебни часове) .

Митрополит Даниил акцентира върху 
важността от формиране на нравствени 
ценности у подрастващите чрез докосване 
до християнските добродетели. Призова към 
възпитаване у младите хора на състрадание 
и милосърдие, доброта и съпричастност. 
Защото религията неминуемо присъства в 
ежедневието ни – в нашите положителни 
постъпки, благородни жестове, добри думи. 
Обучението по религия учи на уважение 
към ближния, на човещина и добротворство.

Ръководителите  на  образователните 
институции изразиха положително мнение 
за въвеждане на горепосоченото обучение в 
училищното образование и споделиха опит 
от дейността си в тази насока. Представиха 
начините за формиране на християнски 
ценности в поверените им училища чрез 
инициативи,  мероприятия и конкурси.

Като добра практика беше представено 
обучението по религия във Второ основно 
училище „Христо Смирненски“  – Берковица, 
където децата се учат на добрини вече 12 години, 
и създаването на християнски ценности у 
подрастващите в ОУ „Г. С. Раковски“ – село Бързия.

Присъстващите се  обединиха около 
идеята за въвеждане на религията като 
учебен предмет в училище и изразиха своята 
готовност за сътрудничество помежду си.

среща на Кмета на община 
берКовица с видинсКиЯ 

митрополит и диреКтори на 
основни училища в общината

берКовица почете 147 Години от 
Гибелта на апостола на свободата

Деветнадесети февруари е тъжна дата в 
родната ни  история. България губи един от 
най-смелите си герои, оставил светла диря в 
народната памет. С полагане на венци и цветя 
пред паметника на Васил Левски Берковица 
почете 147-та годишнина от трагичната гибел на 
Апостола на Свободата Васил Левски. Десетки 
родолюбиви граждани засвидетелстваха своята 
почит към Апостола, скланяйки глава пред живота 
му, преминал с мисъл за Родината и нейното 
освобождение, и делата му. Възпитаници на 
Второ основно училище “ Христо Смирненски“ 
и ЛПГ – Берковица, посещаващи ЦРД – Ванеса 
Иванова, Мария Иванова, Сияна Симова и 
Божидар Арсенов, развълнуваха присъстващите 
с  прочувствени слова за Левски. В знак на 
признателност венци и цветя пред паметника 
на Дякона поднесоха кметът на Община 
Берковица Димитранка Каменова, председателя 
на Общински съвет – Берковица Милован Жан, 
общински съветници, сдружения, ученици 
и учители, родолюбци. В историята ни няма 
друга личност, толкова близка до всички нас с 
човешките си качества, но и толкова извисена 
над обикновените хора с общочовешките си 
идеали. Той е неизменният ни критерии за 
личност, пример, който да следваме.  Името му 
ще остане завинаги като символ на безсмъртие и 
символ за родолюбие в сърцата на нашия народ. 
Защото никой българин не трябва да забравя 
неговата саможертва в името на народната 
правда и свобода и посланията, които ни е 
оставил чрез думите, изречени от него „Всичко, 
каквото съм сторил, сторих го за Отечеството”.

празниК в дома за стари Хора - 
берКовица

Песни, танци, стихове, скечове, зарязване на лоза 
– така посрещнаха двата празника Трифон Зарезан 
и Свети Валентин на 14 февруари 2020 година 
домуващите в Дома за стари хора – Берковица.

Ръководството на социалната институция 
и хората, живеещи в нея, отправят специални 
благодарности към певците и танцьорите от 
ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана и НЧ „Разум 
- 1883“- Монтана и техните ръководители за 
положителните емоции, които предизвикаха у 
тях с изпълненията си, за доброто настроение, 
което създадоха, за любовта, която им подариха.

тренЬор на „отборЪт на 
надеЖдата“ посети берКовица

На 24 февруари 2020 година,  със съдействието 
на ЦОП – Берковица, кв. Раковица, на гости на 
гимназистите от Лесотехническа професионална 
гимназия – Берковица бе един от треньорите 
на Националния отбор по футбол за младежи 
в риск, познат като „Отборът на надеждата“.

След посещението си в ЛПГ Христов 
се срещна с кмета на Община Берковица – 
Димитранка Каменова, която пое ангажимент за 
подкрепа и приветства алтернативните дейности 
за работа с младежи в риск, а целта е подобряване 
на живота им и добра реализация в бъдеще.

Визитата на Младен Христов бе свързана 
с  намирането на  нови попълнения за 
отбора. Той се срещна с младежи в риск, 
почитатели на футбола, и им разказа за 
„Отборът на надеждата“ и за възможностите, 
които стоят пред участниците в  него.

„Промяната, зависи от всеки от вас – от 
собствените ви усилия и отговорност. Това 
е голям шанс да развивате качествата си, да 
гоните мечтите си.“ – каза Теодора Генова, 
Директор на ЦОП – Берковица, кв. Раковица.

От месец март до месец май 2020 година ще бъде 
организиран тренировъчен процес и изиграни 
три контроли със сродни отбори. През месец 
юни ще се изберат и осем момчета от страната, 
които ще участват на световното първенство във 
Финландия. За момчетата от Берковица това е 
реална възможност да попаднат в националния 
тим и да участват в „Homeless world cup“.

   „ О т б о р ъ т  н а  н а д е ж д а т а “  е 
надежда  да  се  сбъднат  нечии мечти!
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отКриване на строителна площадКа по проеКт

община берКовица проведе инФормационна пресКонФеренциЯ за 
представЯне на напредЪКа по изпЪлнение на проеКт „JOYRIDE – Oбщи 

ресурси и инициативи, посветени на оКолната среда“по 2 „зелен  реГион“
Община Берковица проведе информационна пресконференция за представяне на напредъка по 

изпълнение на проект „JOYRIDE – Oбщи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“. 
Събитието се проведе на 21.02.2020г. (петък), от 11:00ч., в заседателната зала на общината.

По време на пресконференцията, ръководителят на проекта г-жа Биляна Стаменова презентира основната 
цел на проекта, която 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 административните структури на 
всеки от участващите партньори и местните представители на бизнеса, свързани с туризма (хотели, ресторанти, 
туристически агенции, местни водачи), което ще доведе до подобряване качеството на живот на местното население.

Г-жа Стаменова запозна аудиторията с изпълнените дейности по проекта. На този етап вече 
са организирани и проведени учебни посещения във всички партньорски местоположения 
от Румъния и България. Успешно се разработва JOYRIDE Стратегия за устойчив туризъм.

Осигурени са  рустик дървен ансамбъл (пейки с  маса)  –  29 бр. ,  дървени бе седки 
–  7бр . ,  пътека  със  знаци ( знак  с  указания  от  града ,  указателна  табела)  –  25  бр . , 
пейки – 40 бр., цветарници – 10 бр., каскадна цветна градина – 8 бр., перголи с пейка – 8 бр.

Очакваната промяна от изпълнението на дейностите по проекта е да се развива устойчив туризъм, да се 
популяризира местния туристически потенциал чрез свързване в трансгранична мрежа на всички четири местни 
информационни центрове, да се повиши компетентността на местния туризъм и заинтересованите страни.

П р о е кт ъ т  с е  р е а л и з и р а  с  ф и н а н с о ват а  п од к р е п а  н а  П р о г р а ма  И Н Т Е Р Р Е Г  V- A 
Румъния – България 2014-2020 г. ,  съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и

Националния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е 506 313,73 евро, от които:
430 366,65 евро от Европейския фонд за регионално развитие;
75 947,08 евро лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, от които:
2 047,70 евро собствен принос на бенефициента;
4 432,00 евро недопустими разходи.
Срок на проекта: 14.09.2018 - 13.03.2020 г.
Водещ бенефициент е община Банеаса, окръг Констанца, Румъния. Партньори по проекта са община 

Аджиджа, окръг Констанца, Румъния, община Шабла, област Добрич, Община Берковица, област Монтана.

Проект: JOYRIDE „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ по Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., проектен код ROBG-338, е съфинансиран от 
Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Inter-
reg V-A Румъния - България и Националния бюджет на Република България, с бенефициент 

Община Берковица.             Автор: Община Берковица          Дата на публикацията: 25.02.2020 г.

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на

Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на материала носят единствено неговите автори.

На 21.02.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 
2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект “Въвеждане на мерки за 
повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, 
находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“, изпълняван в рамките на проект 
№ BG16RFOP001-2.002-0043 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр.Берковица“ 
по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН 
№BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41 /08.03.2019 г. на МРРБ, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне 
BG16RFОР001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони-2“, финансиран със средства 
от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица, а 
партньор е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. На срещата 
присъстваха Венцислав Райков – Директор на РД „ ПБЗН“ Монтана, Милен Кунев – инспектор 
„ДПК и ПД“ при „ПБЗН“ Берковица, Цветелин Димитров – Началник на РС „ПБЗН“ Берковица, 
инж. Мая Горанова – ръководител на проекта, инж. Иван Георгиев – специалист „Кадастър“, 
Галина Борисова – инвеститорски контрол на обекта и Пенка Бъзовска – Технически ръководител 
на обекта. Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „СТРОИТЕЛСТВО И 
САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД. Общата стойност на проекта е 682 229.49 лева, 
финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които 
от ЕФРР сума в размер: 579 895.08 лева и Национално финансиране сума в размер: 102 334.41 
лева. Главната цел на проекта е да допринесе за осигуряването на модерна и ефективна публична 
инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и 
да се повиши енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация 
в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Дойде този толкова дългоочакван ден! Ние, 
родените през 1939 г от село Смоляновци, 
община Монтана, се събрахме в родното си 
село, пристигайки от различни краища на 
България, за да се срещнем и да отпразнуваме 
80 - годишния си юбилей. Преди повече от 
60 години се разпръснахме из родината ни, 
всеки загледан в очертаната от него посока, 
улисан в грижи и неволи и със стремеж да 
улови мечтите си. Днес, вече 80-годишни, 
успели в начинанията, преживели и радости 
и болки, вече по-мъдри и с повече опит, 
стояхме едни срещу други и споделяхме 
своето битие. Тъга помрачи лицата ни от 
липсата на наши приятели. С поклон и 
едноминутно мълчание почетохме паметта им. 

Организатор на събитието бе проф.д.ф.н. 
Георги Петков,  а  наши го сти бяха 
кметът Пламен Лилчов и отец Ангел.

Радостни сълзи, въпроси, вълнение, 
емоции, думи! Словото на проф. Петков ни 
разчувства, върна ни в отминалите години, 
припомни ни забравени истории. А всички 
ние, вървели по дългия път на живота, се 
върнахме в спомените си в детската градина, 
в училището, в работата си. Техници, 
трактористи, шофьори, шивачи, готвачи, 
военни, инспектори, учители, лекари, 
медицински сестри. Всеки заел място си в 
обществото и работил дълги години в името 
на успеха, оставил диря в своята професия. 

Положителни емоции и много усмивки 
предизвика моята торба с подаръци „Спомени 
за спомен“. Всеки получи лакомство 
и картичка със статии от вестници за 
селото ни, отпечатвани през годините 
и останали свидетели на миналото.

От свое име и от името на юбилярите, 
сърдечно благодарим за вкусната храна и 
доброто настроение на проф. Петков и неговата 
съпруга с пожелание да се срещаме отново.

Ние вървяхме достойно по своя път 
на живота. Гордеем се с постигнатото 
и вярваме, че не сме живели напразно!

Ч е с т и т  ж и т е й с к и  ю б и л е й !

80-ГодиШен Юбилей на набор 
1939 Година, село смолЯновци, 

община монтана
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