ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
четвъртък, 01 септември 2016 г., БРОЙ 189(85).
Разпространява се безплатно!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА
БОГОРОДИЦА
3 септември /събота/

8 септември – Рождество на Пресвета
Богородица /четвъртък/
09.00 часа – Празнична Света Литургия
–
храм
„Рождество
Богородично“

10.30
часа – Откриване на Международен 10.00 часа – Изложба „Произведено
фолклорен
фестивал
„Балканът в Берковица“ – Градската градина
пее и танцува“ – Градската градина
11.00 часа
– Празничен водосвет и
4 септември /неделя/
освещаване на курбан за здраве и успех
на жителите на Община Берковица
10.30
часа
–
Международен –
храм
„Рождество
Богородично“
фолклорен
фестивал
„Балканът
пее и танцува“ – Градската градина 17.00 часа – Официално откриване на
реализирания проект в изпълнение на
20.00 часа – Пиано бар – Градската градина „Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни
5 септември /понеделник/
сгради“ в кв. Заряница, гр. Берковица

Уважаеми съграждани,
Скъпи гости на Берковица,
Поздравяваме Ви с един от найсветлите християнски празници Рождество на Пресвета Богородица,
който е и празник на нашия град!
8 септември е денят, в който по
неповторим начин са вплетени
миналото
и
настоящето,
възрожденският дух, пословичното
трудолюбие
и
днешната
предприемчивост на берковчани.
Изразяваме признателност и уважение
и към всички Вас – днешните жители,
които с труда си утвърждавате
Берковица като красив и съвременен
български град.
Нека в празничния ден бъдем заедно,
както бяхме заедно през годините.
Заедно работихме. Заедно споделяхме
трудности и успехи. Заедно да бъдем и
занапред – за едно по-добро европейско
бъдеще на родния ни град.
Бъдете здрави, все така трудолюбиви
и предприемчиви. Нека Пресвета
Богородица Ви дава надежда и винаги
Ви закриля!
Честит празник!
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица

17.00 часа – Изложба на Берковски художници 19.30
часа
– Художествена галерия „Отец Паисий“ музика
–

–
пл.

Берковската
духова
„Йордан
Радичков“

20.00 часа – Празничен концерт с 20.00
часа
–
Официално
честване
участието
на
Наташа
Джорджевич на
Празника
на
Берковица:
и бенд – пл. „Йордан Радичков“ Празнично
обръщение
на
Кмета
на
Община
Берковица;
6 септември – Официален празник на - Поздравления от официалните гости;
Република България /вторник/
- Връчване на Годишните награди
за
изключителен
принос
към
10.00 часа – Тържествено честване Община
Берковица
за
2016
г.
Деня на Съединението на България
и награждаване на децата с изявени 20.30 часа – Празничен концерт с участието
дарби за 2016 г. – пл. „Йордан Радичков“ на Берковската духова музика, Николина
Чакърдъкова
с
Неврокопски
танцов
12.00 часа – Честване на 180 години от ансамбъл и заря – пл. „Йордан Радичков“
избухването на Берковското въстание
/Манчова
буна/
–
с.
Бистрилица 9 септември /петък/
19.00 часа - Музикални проекти под
открито
небе
Градската
градина
- “Споделен талант” на Маестро Пантелеев
и поетът Валентин Пешков /19.00 часа/
- Кристиан Крумов - китара, Катерина
Еленкова - вокал и китара, Ася Стоянова
- вокал, Никола Иванов - вокал /20.00 часа/
- THE AXE PROJECT /21.00 часа/

09.30 часа – Турнир по тенис на корт –
финали и награждаване – Спортна зала
11.00
часа
–
Духов
оркестър
„Здравец“ – пл. „Йордан Радичков“
10 септември /събота/

9.00 часа – Състезание по шосейно колоездене
до хижа Ком – старт Градски стадион
7 септември /сряда/
10.30 часа – Откриване на турнир
по
ръгби
–
Градски
стадион
09.30 часа – Откриване на турнир 11.00 часа – Рожден ден на ДЦ
по тенис на корт – Спортна зала „Камбанка“
–
детско
парти
12.00 часа – Откриване на фотоизложба 11 септември /неделя/
„Моята
Берковица“
и
награждаване
на
победителите
от
фотоконкурса 9.30 часа – Състезание по планинско
– фоайе на НЧ „Иван Вазов – 1872“ бягане – старт Часовниковата кула
17.30 часа – Футболна среща между /При
лошо
време
част
от
Общинска администрация и Общински мероприятията ще се проведат в НЧ
съвет за „Купа Берковица“ – Градски стадион “Иван Вазов – 1872” – гр. Берковица/
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОСИГУРИ
ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
НОВИ ПЕЙКИ ЗА ГРАДСКАТА
КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА
ГРАДИНА

РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

Община Берковица в партньорство с Община
Вършец внесе
проект за
изграждане
на
компостираща инсталация за разделно събрани
зелени
и/или
биоразградими
отпадъци.
Проектното
предложение
„Проектиране
и
изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени отпадъци от Община
Берковица и Община Вършец“ е по ОП „Околна
среда“, Приоритетна ос „Отпадъци“, процедура
Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения
и техника за разделно събиране на зелени и
биоразградими отпадъци, BG16M1OP002-2.001.
Общата цел на проекта е да се намали
количеството
депонирани
биоразградими
отпадъци, генерирани на територията на Община
Берковица и Община Вършец, чрез разделно
събиране и оползотворяване на зелените битови
отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията
за управление на отпадъците и с европейските
и националните цели за поетапно намаляване
на количествата на биоразградимите битови
отпадъци, предназначени за депониране. Проектът
допринася и за подобряване на ресурсната
ефективност, като в резултат от инвестицията
отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост.
Специфичната цел на проекта е да се
осигури
необходимата
инфраструктура
за разделно събиране и оползотворяване
на зелените битови отпадъци в общината.
В резултат от изпълнението на проекта ще бъде
изградена компостираща инсталация, която ще
преработва разделно събрани зелени битови
отпадъци от населените места на територията
на Община Берковица и Обшина Вършец и
ще произвежда висококачествен компост. Ще
бъдат осигурени и необходимите камиони и
контейнери за въвеждане на системата за разделно
събиране и транспортиране до компостиращата
инсталация
на
зелените
биоотпадъци.
Социално-икономическите ползи от изпълнение на
проекта са насочени към подобряване на качеството
на околната среда за жителите в двете общини
чрез намаляване на свързаните с депонирането на
отпадъци вредни емисии и предоставяне на нов тип
услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса
в общината и на висококачествен компост. Ще
бъдат разкрити и нови работни места, необходими
за експлоатация на изградената инфраструктура.
Обща стойност на проектното предложение е 3 400
000 лв. и съфинансиране в размер на 340 000 лева.

БЛАГОДАРИМ!

На 30 юли 2016 г. бяхме любезно поканени от кмета
на с. Слатина г-н Славейко Давидов да участваме в
земляческата среща, която за пореден път събира
слатинските родове. Пътувайки за Слатина в
този горещ юлски ден не очаквахме на едно място
толкова много усмихнати, сърдечни и гостоприемни
хора. Наближавайки селцето бяхме изненадани от
подредените с много цветя двуетажни слатински къщи.
На мегдана се беше ступало мало и голямо. Сцената
беше впечатляваща с изложба на слатински костюми,
много цветя и предмети от бита. А хората – домакините
и гостите прииждаха на групи. В програмата –
концерт – фестивал участваха над 16 самодейни
групи и танцови формации от Берковска и Вършечка
общини с над 200 участници и водещ Петя Генова от
гр. Берковица. Разбира се, на този прекрасен ден взе
участие и част от смесената фолклорна група „Здравец“
на нашия клуб „Берковски кестен“. Солисти бяха
Лили Русинова, Невка Цветкова, Димитър Христов,
на акордеона инж. П. Синигерски, ръководител на
групата и младия китарист Кристиян. Бяхме горещо
аплодирани. Веселието продължи до призори. Хвала
на организаторите на тази мила земляческа среща.
Пенсионерски клуб „Берковски кестен“
Ц. Ненковска

В Градската градина в Берковица вече има нови
пейки, на които млади и стари ще могат да си
почиват по време на своите разходки. Това е
поредната стъпка за облагородяване на градската
среда и зоните за отдих. В скоро време ще бъдат
отремонтирани и всички счупени пейки по бул.
Мрамор и в града. Материалите са осигурени от
общината и продължават усилията за подобряване
облика на града. Общинска администрация –
Берковица се обръща към всички жители на
града и общината с молба да пазят чистота, да
не чупят общинското имущество и да бъдат
добросъвестни, защото въпреки ограничените
ресурси всичко се прави в обществена полза.
Сигнали за нарушения и вандалски прояви
могат да бъдат подавани на горещите телефони
на общината – 0953/ 88-418 и 0885119056.

ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

28 искания са подадени в Община Берковица
за стимулиране на деца с изявени дарби в
сферата
на изкуството, науката и спорта.
Със заповед на Кмета на общината беше
определена
експертно
–
консултативна
комисия, която изготви списък на децата,
отличили се
на конкурси, олимпиади и
състезания през учебната 2015/2016 година.
Отличените ученици ще получат еднократно
финансово стимулиране във връзка с приетата за тази
година Програма за закрила на деца с изявени дарби.
Наградите ще бъдат връчени от Кмета на
Община Берковица инж. Милчо Доцов
на
тържествена церемония, която ще се състои на
06.09.2016 година на площад „Йордан Радичков“.

Списък на децата, които ще получат награди:
Мариела Емилова Гогова
Кристиян Иванов Стоянов
Зорница Тошкова Денкова
Валери Томиславова Желязкова
Иво Любомиров Стоилов
Ива Димитрова Гиздова
Анелия Георгиева Каменова
Бояна Георгиева Николова
Ралица Тихомирова Каменова
Кристиян Сергеев Громиков
Божидара Сергеева Рангелова
Станислав Даниелов Кръстев
Яна Цветанова Михова
Патрисия Иванова Димитрова
Радостин Петров Лазаров
Никол Николаева Иванова
Свилен Борисов Клименко
Катерина Пламенова Еленкова
Далия Димитрова Пъкова
Мелани Димитрова Ценова
Ася Сергеева Стоянова
Зорница Бориславова Велкова
Александрина Мирославова Георгиева
Христа Юлианова Иванова
Александър Христов Маламов
Отбор по волейбол – момчета до 10 години
Отбор по волейбол – момичета до 10 години
Отбор по волейбол – момичета до 12 години

2
УСИЛЕНО ВЪРВЯТ
РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО
САНИРАНЕ НА БЛОКОВЕ 10, 12,
13, 18, 19 и 20 В ЖК. „ЗАРЯНИЦА“

Блокове 10, 11, 12, 18,19 и 20 в жк. „Заряница“
в Берковица ще бъдат първите в Област
Монтана многофамилни жилища, санирани по
Националната програма за енергийна ефективност.
Повечето от предвидените дейности са изпълнени.
На част от сградите по външните стени е положена
топлоизолацията, направена е шпакловка и
боядисване. Подменена е дограмата. В момента
продължава работата по външна изолация и
шпакловка. Новите цветови оформления на готовите
части на сградите силно контрастират с останалите
блокове. Работата по цялостното обновяване на
блоковете трябва да приключи в скоро време.
„РЕАЛ“ ЕООД гр. София е фирмата изпълнител
на строително-ремонтните дейности на бл. 10,
бл. 12, бл. 13 в ж.к Заряница, които регистрираха
сдружение „СС на Многофамилна жилищна
сграда, вкл. БС № 10,12,13“. В бл.18, 19 и 20 в ж.к
Заряница, които регистрираха сдружение „Достоен
живот 2015-2020“ ремонтни дейности извършва
фирма „ЪРБЪН ГРИЙН“ ЕООД гр. София. На 8
септември – Празника на Берковица се предвижда
официално откриване на обновените сгради.
Община Берковица има сключен още един
тристранен договор за финансиране на блокове
1 и 2 в ж.к Изгрев. В момента на тези сгради се
извършва енергийно и техническо обследване.
За 6 многофамилни жилищни сгради, които се
намират в централна градска част, ж.к Стара
планина и ж.к Изгрев се чака сключване на
договори за безвъзмездна финансова помощ.

НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА

На 20 юли 2016 г. по покана на пенсионерски клуб
„Бдин“ гостувахме на град Видин. В тази мила среща
участваха пенсионери от 8 клуба – гр. Зайчар, Сърбия
и Коблешница, „Козница“, гр. Вършец, „Берковски
кестен“, гр. Берковица, Белоградчик, „Радост“, Алтимир,
„Дълголетие“, Галиче и домакините от Видин. Преди
тържествения обяд –среща посетихме Видинската
митрополия, църквата „Св. Николай“ и църквата
„Св. Панталеймон“. У нас особен интерес събуди
чудодейната икона на Светеца - лечител и патрон на
всички лекари – Панталеймон. Минахме и покрай
втората по големина църква след „Александър Невски“
- „Свети Димитър“. Заредени с вяра и положителни
емоции се отправихме за срещата с нашите приятели
от Видин. Те се бяха подготвили много добре с
песни, стихове и сърдечни поздравления. Веселихме
се от сърце и последни след 17 часа се отправихме
към крепостта „Баба Вида“ и крайдунавския парк.
Изживяхме един прекрасен, летен ден край Дунава!
Ц. Ненковска
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ж.к.”Изгрев” до магазин ДИАК-срещу Поделението
„ИМА СМИСЪЛ!“

Разделното
събиране
е
важно
за
всички
нас
и
за
нашите
деца!
„Има Смисъл“ е интернет кампания, насочена
изцяло към потребителите на опаковани стоки,
която стартира на 25 май тази година в над 35 от
най-посещаваните сайтове в интернет: Vbox7.
com, Play.novatv.bg, Sinoptik.bg, Dariknews.bg, Vesti.
bg, Gong.bg, Novanews.bg, Novanews.bg/Kamerite.bg, Gospodari.com, Novatv.bg, m.sinoptik.bg,
m.dariknews.bg, m.vesti.bg, m.gong.bg, dalivali.
bg, btv.bg, btvnovinite.bg, bweb, m.novanews.bg,
m.vbox7.com, vbox7.com app, Play.novatv.bg app.
От 09.09.2016 г. ще се излъчва и в
Софийското метро в рамките на 1 месец.
Произведени бяха 4 видеа, които показват пътя
на всеки един отпадък до превръщането му в
нови продукти, правила за разделно събиране,
различните процеси и няколко практични съвета
за удобен и красив кът за разделно събиране
у дома. Лицата на кампанията са известният
метеоролог Емил Чолаков и певицата Белослава.
Личности, приемащи каузата за опазване на
природата за своя лична, хора, ползващи се с
доверие и положително отношение в обществото.
Целите на кампанията са да информират
гражданите как работят системите за разделно
събиране и да ги мотивират като дадат смисъл
на
техните
усилия.
Клиповете
показват:
всички процеси, през които преминават отпадъците
след като бъдат изхвърлени в цветните контейнери;
полезна
информация
за
ползите
от
рециклирането
за
всеки
потребител;
разбиват някои от най-големите митове
дискредитиращи
СРСОО,
а
именно:
Как става обслужването на цветните контейнери;
Нищо не се рециклира и се изхвърля на депото;
Няма рециклиращи предприятия в България; Няма
сортиращи инсталации; Сложна и досадна работа;
Контейнерите не са достатъчно на брой/ са много
далече; Нямам място вкъщи!
Всички тези лозунги звучат като оправдание,
липса на стимул и намиране на смисъл. Ето
защо нарекохме кампанията „Има Смисъл“.
Основните
Послания
на
кампанията
са:
Всеки цвят контейнер се вдига по определен
график и е различен за всеки град. Ако забележите
нещо нередно в извозването на отпадъците или
около контейнерите не е почистено, можете да
подадете сигнал на зелената линия на Екопак: 0800
15 253. Всеки камион е с обозначителна табела, на
която е указано кой цвят контейнер се обслужва.
Екопак е разположила над 15 500 цветни
контейнера за разделно събиране, които се
обслужват с 45 специализирани камиона и се
транспортират до 16 сортиращи инсталации, като
една от тях е специално за стъклени отпадъци.
Адресите
на
контейнерите
за
Община
Берковица
са
на
следните
адреси:
Автогара-Берковица
До Енергоразпределение- ул.“Д-р Иван Панов“
До оградата на ІІ-ро ОУ „Христо Смирненски“ на
ул.“Парчевич“
До оградата на ПГ „Д-р Иван Панов“ на ул. „Христо
Ботев“
ж.к. „Заряница“ бл. 27
ж.к.”Заряница” срещу бл. 3
ж.к.”Заряница” срещу бл. 31
ж.к.”Изгрев” бл.10

ж.к.”Изгрев” срещу бл. 5
ж.к.”Стара планина” бл. 9
ж.к.”Стара планина”, бл.”Детелина”
ж.к.”Стара планина”, ул.Живовци, бл. 21
Зад Общинска администрация-Берковица
кв.”Беговица”, ул.”Мрамор”
кв.”Беговица”, ул.Бук”
Кръстовището на ул.“Николаевска“ и ул.“Шейново“
Кръстовището на ул.“Пламък“, „Алчов баир“ и
ул.“Щърковица“
На ъгъла с ул.“Минзухар“ и ул.“Тузлата“
На ъгъла с ул.“Райко Даскалов“ и ул. „Мусала“
Началото на ул.“Васил Друмев“
Началото на ул.“Шабовица“
Около градинката на ул.“Охрид“, ул.“Яворов“ и
ул.“Кирил и Методий“
Около Лесотехническата гимназия
Парк ”Здравец”
пл.”Сарая”
площада пред Общината
Пресечката на ул.23-ти септември и ул.Генерал
Гурко
Пресечката с ул.“Тракия“ и ул.“Генерал Скобелев“
Срещу бензиностанция „И-Газ” – ж.к Изгрев
Срещу центъра с работа с деца в ж.к.”Изгрев”
ул. „Александър Стамболийски“
ул. „Асен Златарев“
ул. „Атанас Кюркчиев“
ул. „Атанас Кюркчиев“ срещу № 68
ул. „Бор“
ул. „Николаевска“
ул. „Опълченска“
ул. „Панайот Волов“
ул. „Пиротска“
ул.“23-ти септември“
ул.“Антон Страшимиров“ срещу стария Металик
ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Добруджа“
ул.“Заряница“
ул.“Калето“
ул.“Калиманица“
ул.“Кочо Честименски“
ул.“Поручик Загорски“ зад Нафтоколонката на
Топливо
ул.“Страцимировска“
ул.“Тинтява“ до ЦДГ „Пролетна дъга“
ул.“Цар Асен“ срещу Минералната баня
ул.“Чаталджа“ зад Битовия комбинат ул.”Ашиклар”
зад І -во ОУ Никола Вапцаров
ул.”Берковска река“ срещу бившия Балкантурист
ул.”Добруджа” до Пожарната
ул.”Сливница” до блоковете
ул.”Чаталджа” – зад бившото лятно кино
Разделени по видове, отпадъците се балират
и транспортират за рециклиране в едно
от над 50-те предприятия в страната.
Системата
за
разделно
събиране
на
отпадъци от опаковки се финансира от
такса, която е включена в цената на всеки
един опакован продукт, който купуваме.
Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета
и спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.
1 килограм рециклирана хартия спестява
използването на 32 литра питейна вода.
90%
от
всички
картонени
опаковки
могат
да
се
рециклират.
Само за 1 година Екопак събира и предава
за рециклиране над 87 000 тона отпадъци и
така спасява от изсичане над 580 000 дървета.
Над
80%
от
рециклираната
пластмаса
се влага при производството на дрехи,
обувки, чанти, килими, играчки и др.
Алуминият от рециклираните кенчета се
използва за производството на консервени
кутии,
алуминиево
фолио,
парапети,
съдове за готвене, части за автомобили.
Стъклени опаковки могат да бъдат рециклирани
многократно без да губят свойствата си.
Цената на рециклирането се плаща от всички нас,
защото е включена в цената на опакованите продукти.
Има
смисъл!
Събирайте
и
изхвърляйте
отпадъците
си
разделно!
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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО
ДОЦОВ С ЖЕСТ НА УВАЖЕНИЕ
КЪМ ДАРИТЕЛИ НА ВТОРО ОУ
„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

Кметът на Община Берковица посрещна месец
август в кабинета си холандското семейство
Stuifzand-Lolova, което в началото на месец
юни направи дарение на Второ ОУ „Христо
Смирненски“- интерактивна дъска с необходимия
софтуер и проектор. Така дарителите обезпечиха
възможността да бъде продължено системното
иновативно и интерактивно образование на
подрастващите в училището. Инж. Доцов изрази
своята благодарност и признателност към младото
семейство за подадената ръка и отбеляза, че все още
има благородни хора, които помагат безкористно,
радват децата и ги е грижа за обучението им. Той
разказа на своите гости за проектите, които ще
реализира Община Берковица, за възможностите
на града за развитие на културен и зимен туризъм.
Допълни, че общината отделя сериозна част около
7 % от собствените си приходи за развитието
на спорта, защото смята, че това е много важно
за подрастващите. „Берковица на този етап има
резултати по отношение на културния туризъм“ –
каза кметът – „Специално за развитието на зимния
туризъм трябва да поработим повече. Водят
се преговори с Главбулгарстрой за инвестиция
за около 5 млн. лева, предстои подготовка и на
технически проект за първия лифт в зона Ком.“
Холандското семейство Stuifzand- Lolova споделиха,
че Берковица има голям потенциал за развитие на
туризъм. Всяка една красота или даденост трябва
да се промотира, за да привлече по-голям брой
посетители. Дарителите обмислят нова помощ
за Второ ОУ „Христо Смирненски“, месец преди
началото на новата учебна година, както и да
създадат две работни места за IT специалисти в
Берковица. Кметът инж. Милчо Доцов подари
на гостите си рекламни материали и сувенири
с покана отново да посетят града под Ком,
изразявайки надежда за бъдещо сътрудничество.

ИЗЯЩНА ЖИВОПИС И
АРХИТЕКТУРА ПОКАЗАХА В
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯ В БЕРКОВИЦА

Изящна живопис от Берковския край показаха
студенти от ВТУ „Любен Каравелов“. Картините
са изложени в Градска художествена галерия
в Берковица. Снежина Николова, една от
организаторките на Арт феста, официално
откри изложбата на 17 август 2016 г. Над 36
творби с пейзажи имаха възможност да видят
присъстващите на събитието, сред които и
деца, участници в арт работилниците в бл. Ком.
Заедно със студентите в изложбата участват и
творби на преподаватели – живопис и градски
рисунки. Във фоайето на галерията са показани
и архитектурни чертежи и макети на берковска
студентка. Изложбата стоя до края на месец август
в Градската художествена галерия. Предстоят още
няколко, които ще бъдат част от мероприятията
за Празника на Берковица и Арт феста.
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ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА СЪБРА
НАд 400 ДУШИ В СЕЛО СЛАТИНА

ПРАЗНИК НА МАЛИНАТА –
ВРЕМЕ ЗА 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 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. Смята се, че патриархът на Българската
литература Иван Вазов пръв е започнал да организира
походи до зона Ком, по времето, когато е бил
председател на Берковския съд. От тогава до днес
Берковският Балкан привлича с красотите си туристи
и планинари от близо и далеч. Не по-малко известни
са и берковските диви малини. Нежни и сочни,
плодовете на малината се ценят заради приятния
им аромат и своеобразния им кисело-сладък вкус.

Казват, че хората са като птиците – накъдето
и да излетят след време от родните гнезда,
отново се връщат там понякога, за да
почерпят сили за нов духовен полет…
Вълнуваща, пета поред земляческа среща събра
хората в родното им село Слатина. Приветливо и
свежо, берковското село посрещаше своите гости
на 30 юли 2016 г. Празникът започна с с музикална
програма, в която участваха 14 състава от региона.
Официален гост бе зам.-кметът Радослав Найденов.
Водещата на събитието Петя Генова сподели, че
село Слатина има нова придобивка, открита сцена,
направена от дарители. Тя допълни, че от следващата
седмица се открива и петото издание на пленера по
дървопластика, организиран от Найден Кирилов и
синовете му. Село Слатина има и първата книга за
историята му, написана от Илия Петров. Идеята за
земляческата среща в селото е на Мария Салтирова УСМИВКИ И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ НА
Раузандаксел. Гости и местни бяха единодушни, че АРТ ФЕСТ БЕРКОВИЦА - ПРОГРАМА
1-6 СЕПТЕМВРИ
традицията трябва да продължи, защото тя сплотява
Организаторите
на
Арт
Фест-Берковица
хората и помага за съхраняване на родовата памет.

АНСАМБЪЛ „ГУШАНЦИ” КЪМ НЧ
„РАЗВИТИЕ-1928” С. ЗАМФИРОВО
СЪС ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ КОНКУРСЕН
ФЕСТИВАЛ

Представителен ансамбъл за изворен фолклор
„Гушанци” към Народно читалище ”Развитие-1928” с.
Замфирово се завърна с най-високото отличие – златен
медал от Първия международен фолклорен фестивал
„Ехо от Стовци” с. Смоляновци, който се състоя на
13 и 14 август 2016 г. Фестивалът имаше конкурсен
характер като представянето на участниците бе
оценявано от компетентно жури в състав: доц.
Анна Щърбанова, фолклорист от Българска
академия на науките София, Галя Асенова, водеща
на телевизионното предаване „От българско побългарско”, Таня Стойчева, експерт РЕКИЦ Монтана.
Ансамбъл „Гушанци” представи възстановка на обичая
„Гушански сбор по Спасовден” и впечатли журито с
отличното представяне на автентичния фолклор на
нашия край. Гушанската духова музика, като част от
ансамбъла, изпълни местни автентични хора, танцувани
в Замфирово в края на XIX в. и началото на XX в.
Това не е първото отличие на ансамбъл „Гушанци”
за тази година. През април съставът бе удостоен
със Специалната награда на директора на Седмия
национален
фолклорен
фестивал
„Шопски
наниз”. Със своите успехи ансамбъл „Гушанци”
достойно
представя
Община
Берковица
и
разпространява красотата на изворния фолклор.
За блестящото си представяне ансамбъл за изворен
фолклор
„Гушанци“
получи
поздравителен
адрес
от
зам.-кметът
Ася
Велиславова.

вярват, че заниманията с изкуство подобряват
познавателните
способности,
креативното
мислене
и
детското
развитие
като
цяло.

ПРОГРАМА НА АРТ ФЕСТ - БЕРКОВИЦА
1 септември /четвъртък/ 2016 - през целия
ден графити рисуване на открито - сградата
на Туристическо дружество зад читалището;
09:00 ч. - 17:00 ч. - Фотографска изложба в
Етнографски музей -Берковица;
12:00 ч. - Откриване на Арт Базар - Хали;
18:00 ч. - Откриване на Изложба в Градска
художествена галерия;
19:00 ч. - Откриване на Изложба в Ателието на Арт
Фест Берковица - партер на блок Ком
20:30 ч. - Концерт в Ателието на Арт Фест - блок Ком
2 септември /петък/ 2016 -през целия ден графити
рисуване на открито - сградата на Туристическо
дружество зад читалището;
09:00 ч. - 17:00 ч. - Фотографска изложба в
Етнографски музей - Берковица;
10:00 ч.-18:00 ч. - Aрт Базар - Хали;
10:00 ч.-18:00 ч. - Изложба Ателие Арт Фест - бл.Ком;
10:00 ч.-18:00 ч. - Изложба Градска художествена
галерия; 12:00 ч.-18:00 ч. - Графити рисуване на
открито; 19:00 ч. - Театрално представление АТОМ
Читалище „Иван Вазов 1872“
3 септември /събота/ 2016 - през целия ден графити
рисуване на открито сградата на Туристическо
дружество зад читалището, Детски център
“Камбанка”, Ателието на Арт Фест Берковица
09:00 ч. - 17:00 ч. -Фотографска изложба в
Етнографски музей - Берковица
10:00 ч. - 18:00 ч. - Aрт Базар - Хали
10:00 ч. - 18:00 ч. - Изложба Ателие Арт Фест бл.Ком
10:00 ч. - 18:00 ч. - Изложба Градска худ. галерия
15:00 ч. - Посещение на Пленер в Шато Слатина
17:00 ч. - Откриване на Фотографска изложба в
Етнографски музей - Берковица
20:30 ч. - Концерт в Градската градина + Dance
Performance
4 септември /неделя/ 2016 - през целия ден графити
рисуване на открито - сградата на Туристическо
дружество зад читалището, Детски център
“Камбанка”, Ателието на Арт Фест Берковица

ПЛЕНЕР ПО ДЪРВОПЛАСТИКА
И ЖИВОПИС СЪБРА ТВОРЦИ В
СЕЛО СЛАТИНА

Юбилейно, пето издание на пленер по дървопластика
и живопис се проведе в село Слатина от 6 до 13
август 2016 г. 8 творци се включиха в пленера, който
се организира от местния резбар Найден Кирилов
със съдействието на Община Берковица. Сред
участниците е бил скулптурът Краси Кръстев. Свои
картини са представили Рени Петрова от Монтана,
Емилия Върбанова от Враца, Пепи Янев от Лом и
Георги Паунов – Паунец от Вършец. Резбари са
били Катерина Бурова от София, Краси Кръстев
от Враца и Милен Василев от Враца. Събитието е
включено и в културния календар на общината.
Пленерът завърши с откриване на изложба в „Шато
Слатина“. Сред официалните гости на събитието
бяха зам.-областният управител Нина Петкова
и зам.- кметът Радослав Найденов. На пленера е
отбелязан и 70-годишният юбилей на домакина
Найден Кирилов, както и представен луксозен
алманах за 50-годишния му творчески път.
Творецът е роден на 9 август 1946 г. в село Слатина.
Неговият допир с дървото започва в детството
му с причудливите форми на дърветата в горите
и малката работилничка на баща му. Там той за
първи път опитва обработката на дървесината като
прави различни играчки, ски и други неща за себе
си. Проявява един невероятен усет към различни
дървесини и инстинктивно усеща техните качества.
Първата си самостоятелна изложба открива
през 1980 година. Найден Кирилов е майстор на
уникални съдове от дърво, чаши, кани, предмети
от бита с неповторими форми, вдъхновени от
различни видове дървета, които разпознава със
затворени очи, само с осезанието на ръцете.
09:00 ч. - 17:00 ч. - Фотографска изложба в
Етнографски музей - Берковица
10:00 ч. - 18:00 ч. - Aрт Базар - Хали
10:00 ч. - 18:00 ч. - Изложба Ателие Арт Фест -бл.Ком
10:00 ч. - 18:00 ч. - Изложба Градска художествена
галерия
15:00 ч. - Aрхитектурен проект Мещра - Aтелие на
Арт Фест - блок Ком
5 септември /понеделник/ 2016 - през целия
ден графити рисуване на открито сградата на
Туристическо дружество зад читалището, Детски
център “Камбанка”, Ателието на Арт Фест Берковица
09:00 ч. - 17:00 ч. - Фотографска изложба в
Етнографски музей - Берковица
10:00 ч. - 18:00 ч. - Aрт Базар - Хали
10:00 ч. - 18:00 ч. - Изложба Ателие Арт Фест - бл.Ком
10:00 ч. - 18:00 ч. - Изложба Градска художествена
галерия
17:00 ч. - Литературно четене в къща-музей “Иван
Вазов” - Берковица
6 септември /вторник/ 2016 - през целия ден графити
рисуване на открито сградата на Туристическо
дружество зад читалището
09:00 ч. - 17:00 ч. - Фотографска изложба в
Етнографски музей - Берковица
10:00 ч. - 18:00 ч. - Aрт Базар - Хали
10:00 ч. - 18:00 ч. - Изложба Ателие Арт Фест - бл.Ком
10:00 ч. - 18:00 ч. - Изложба Градска художествена
галерия
20:00 ч. - Koнцерт в Градската градина
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