ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
четвъртък, 01 август 2019 г., БРОЙ 224(85).
Разпространява се безплатно!

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА
БЕРКОВИЦА

31 АВГУСТ /СЪБОТА/
10.30 часа – Откриване на
Международен фолклорен
фестивал „Балканът пее
и танцува“ – Градската
градина

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
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”

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА
МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД В
ГРАД БЕРКОВИЦА

На 2 юли 2019 г. в парк „Св. Георги Победоносец“,
град Берковица се проведе официална церемония
по откриване на минерален водопровод, реализиран
по проект „Изграждане на водопровод за минерална
вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия
до Минерална баня гр. Берковица“, финансиран
от Националния доверителен екофонд, с обща
стойност на проекта 1 040 109,82 лв., от които 520
000 лева чрез пилотната схема на инвестиционната
програма „Минерални води“, съфинансиран в
размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017 г., с обща
дължина на трасето 7 786,28 м. Официални гости
на събитието бяха: г-жа Петя Аврамова – министър
на регионалното развитие и благоустройство, г-н
Нено Димов – министър на околната среда и водите,
г-н Дилян Димитров – народен представител,
г-жа Стефани Параскова и г-жа Моника Мишева
– представители на фирма „Геотехмин“ ООД,
г-жа Ванина Вецина и г-н Димитър Кръстев –
представители на фирма „Дикрил Консулт“ ЕООД,
г-жа Лавиния Митрофанова – представител на
фирма „ЛИТ – 2002“ ООД, г-н Борис Каракушев
– представител на ДЗЗД „Ренбилд“, инж. Милчо
Доцов – кмет на Община Берковица, зам.-кметовете
г-жа Ася Велиславова, г-н Радослав Найденов, г-жа
Биляна Тодорова, г-н Иван Кирилов – председател
на Общински съвет – Берковица. Кметът на Община
Берковица – инж. Милчо Доцов се обърна с думите:
„Днес в Берковица отново празнуваме, нашият
празничен календар е преизпълнен със събития,
но днешното събитие е едно от най-радостните
през последните години. Този проект е един от
най-ефективните проекти с бъдещ потенциален
ефект за нашия град, за нашето бъдеще и за нашето
население, защото той дава възможността на всички
туристически обекти, които са налични в града,
на всички бъдещи и потенциални инвеститори,
които желаят да инвестират, да развиваме спа и
балнеотуризъм. Аз съм изключително щастлив, че
успяхме да реализираме този проект и благодаря
за съвместната работа с Националния доверителен
екофонд, с Министерството на околната среда
и водите, с Министерството на регионалното
развитие и благоустройство по изпълнението
на проектите, защото винаги съм казвал, че ако
постигаме някакви резултати, те са резултат от
колективен труд и тук с реализацията на този проект
ние показваме, че когато има обединени усилия
между община и държава се постигат и резултати“.
На церемонията присъстваха общински съветници,
служители на Общинска администрация –
Берковица, граждани и гости на града. Официалната

8 СЕПТЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/
РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА
БОГОРОДИЦА
09.00 часа – Празнична
1 СЕПТЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/
света литургия, празничен
10.30 часа – Международен
водосвет и освещаване
фолклорен фестивал
на курбан за здраве и
„Балканът пее и танцува“ –
успех на жителите на
Градската градина
Община Берковица - храм
“Рождество на Пресвета
2 СЕПТЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
Богородица”
17.30 часа – Изложба на
11.00 часа – Откриване на
Берковски художници –
изложба “Произведено в
Градска художествена
Берковица” - пл. “Йордан
галерия “Отец Паисий”
Радичков”
19.00 часа – “Младежки духов
3 СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/
оркестър – Берковица” – пл.
11.00 часа - Рожден ден на ДЦ
“Йордан Радичков”
„Камбанка“- детско парти
19.30 часа – Официално
честване на Празника на
4 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/
град Берковица – пл. “Йордан
17.30 часа – Футболна
Радичков”:
среща между Общинска
– Празнично обръщение на
администрация и Общински
Кмета на Община Берковица
съвет за „Купа Берковица“ –
– Поздравления от
Градски стадион
официалните гости
– Връчване на Годишните
5 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/
награди за изключителен
17.00 часа – Откриване на
принос към Община
фотоизложба „Моята
Берковица за 2019 г.
Берковица“, награждаване
20.00 часа – Празничен
на победителите от
концерт на пл. “Йордан
фотоконкурса и от
Радичков” с участието на
конкурса “Клас на
Трио „Сопрано” и Група
годината” – фоайе на НЧ
„Грамофон”
церемония завърши с празнична програма.
„Иван Вазов - 1872“
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИМА
РАБОТЕЩА ФОРМУЛА ЗА ДОБРА
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Община Берковица е една от общините в страната
със социално ориентирана политика. Приоритет
в работата на кмета инж. Милчо Доцов и неговия
екип е осигуряване на добри условия за живот на
всички хора. За стимулиране на раждаемостта в
Бюджет 2019 се увеличи еднократната помощ за
раждане на дете от 300 на 350 лева. До момента
са изплатени 5 400 лева за 16 новородени. За
четвърта поредна година, въпреки финансовите
трудности, Община Берковица изпълнява успешно
поетите ангажименти от кмета в мандатната му
програма, която е със социална насоченост към
децата, възрастните хора, хората с увреждания и
нуждаещите се от лечение. Изразходените средства
в тази насока през 2018 г. са общо 171 010 лв.,
което е със 73 810 лв. повече в сравнение с 2015 г.
или 76% ръст, като прогнозата е в края на мандата
увеличението на тези средства да достигнат над
200 000 лв., което е 2 пъти повече. Увеличени са
субсидиите на пенсионерските клубове и хората
с увреждания, както и спортните клубове. През
2019 година продължава успешното изпълнение на
проектите за социални асистенти, като се обслужват
62 потребители от 60 лични асистенти, Семейноконсултативния център и проекта „Топъл обяд“. В
момента Община Берковица изпълнява проекта
за Дневен център за деца с увреждания. Предстои
да стартират дейностите по проект „Патронажна
грижа за лица с увреждания в Община Берковица“
на стойност 203 925, 92 лева. За подобряване
на медицинското обслужване на населението с
целеви средства на общината бе закупена нова
операционна лампа за болницата в Берковица за
нуждите на Хирургично и АГО на стойност 12 996,00
лв. с ДДС. Кметът подписа и договор по проект за
медицинско оборудване на здравното заведение и
Медицински център на обща стойност 1 421 519, 36
евро. Община Берковица многократно организира
кампании за провеждане на безплатни прегледи
за жителите на общината. Работи се и в синхрон
с БЧК за подпомагане на хора в неравностойно
положение с пакети за храна. Благодарение на
доброто партньорство между Община Берковица и
Националното сдружение на общините, болницата в
града получи допълнителна субсидия в размер на 279
000 лева от Министерството на здравеопазването за
отдалечени и труднодостъпни болници по Наредба
3/2019 г. С оглед политиката за осигуряване на
подкрепа на младите хора в Община Берковица и
задоволяване потребностите от кадри в областта на
здравеопазването и сектор Публична администрация
или Икономика, кметът инж. Милчо Доцов ще
даде стипендии за обучението на 3-ма студенти.

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
ЗА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС –
БЕРКОВИЦА

Напомняме, че от месец юни
Музеен
комплекс – Берковица, въвежда лятно
работно време с цел да подсигури удобство
за своите посетители. Сутрин от 09:00 ч. до
12:00 ч. и следобяд от 12:30 ч. до 17:30 часа.

БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА С
ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ В
РАЗМЕР НА 279 000 ЛЕВА

Благодарение на доброто партньорство между
Община Берковица и Националното сдружение
на общините, болницата в града получи
допълнителна субсидия в размер на 279 000 лева от
Министерството на здравеопазването за отдалечени
и труднодостъпни болници по Наредба 3/2019 г. С
отпусната сума берковската болница ще може да
финансира, както дейности по оказване на спешна
медицинска помощ, така и дейности, попадащи
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване. В резултат на дългогодишните усилия
на НСОРБ и установеното добро партньорство
с Министерството на здравеопазването, през
последната година значително беше увеличен
ресурса, който получават общинските болници
за дейността им на адреси в населени места
в труднодостъпни/ отдалечени райони. През
настоящата година по предложение на Управителния
съвет на НСОРБ и проявеното разбиране от
страна на министъра на здравеопазването беше
разширена финансовата подкрепа за общинските
болници. Община Берковица изказва своята
благодарност
на
Националното
сдружение
на общините за добрата съвместна работа,
оказаната подкрепа, съдействие и ангажираност.

СТОТИЦИ МИНАХА ПО
СТЪПКИТЕ НА ВАЗОВ И
ИЗКАЧИХА ВРЪХ КОМ

В неделния ден, на 28 юли 2019 год., Община
Берковица организира масово изкачване на връх
Ком по повод 169 години от рождението на Иван
Вазов, един от създателите на организираното
туристическо движение в Берковица. Походът се
организира за четвърти пореден път, след като
през 2016 година под мотото „Веднъж в живота да
покорим връх Ком на 2016 метра през 2016 година“
се роди идеята за масово изкачване на върха. Над
100 души се включиха в инициативата тази година.
Участници в похода имаше не само от Берковица,
но и от различни краища на България. Най-малкият
ентусиаст да покори върха бе на 2 години. Сред
туристите бе и кмета на Община Берковица инж.
Милчо Доцов със своето семейство. На върха
бяха представени интересни факти за живота
на патриарха на българската литература. Песни
по творби на Вазов и негови стихове огласиха
планината. Според поставената на връх Ком книга
за впечатления от 2016 г. досега той е изкачен от над
10 000 души. На връщане организаторите почистиха
върха и околностите и подариха на всеки срещнат
послания за планината и цитати от стихове на Вазов.
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„УНИЦЕФ ИМА СВОЕТО МЯСТО
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

За втора поредна година представителят на
УНИЦЕФ д-р Джейн Муита посети Берковица
и се срещна с кмета инж. Милчо Доцов. При
пристигането си в България миналата година,
първото място, което д-р Муита е посетила
е било Берковица. Преди две седмици е
решила, че отново ще гостува в града под Ком,
защото редовните срещи, според нея, са част
от доброто партньорство между УНИЦЕФ и
Община Берковица. Още по-важно е, че тук има
държавно делегиран бюджет за дейност, която
двете институции са започнали заедно, а именно
открития през 2016 г. Семейно-консултативен
център, който сега е Център за обществена
подкрепа. Кметът инж. Милчо Доцов приветства
гостите с добре дошли и благодари от свое име
и от името на цялата община за много добрата
съвместна работа между двете институции в
последните години. Той допълни, че проектът
за СКЦ, който продължи 3 години, е дейност, от
която хората имат нужда и държавата е приела
това и го е заложила като държавна дейност.
„От 3 месеца Семейно-консултативният център
премина като Център за обществена подкрепа,
но отново е в кв. Раковица и работи пълноценно,
защото има пълна приемственост. Това показва,
че имаме устойчивост на нашия проект“, допълни
още кметът. Общината продължава работа по
надграждане на услугата, защото социалната й
функция е на второ място в общинския бюджет
след образованието. От разговорите стана ясно,
че Община Берковица за пореден път доказа, че
има социално-ориентирана общинска политика.
Тя отделя сериозна част от общинските приходи
за социални дейности – над 20 %. Назад в годините
това не го е имало, постепенно е изградено, а през
последните 4 години даже е удвоено. Разговорите
между кмета и д-р Муита продължиха в посока
продължаване споразумението за партньорство
между УНИЦЕФ и Община Берковица, което
изтича в края на годината. Организацията
продължава активно работата си с младите хора
и по-конкретно прехода от училище към работа.
Един от начините е среща на младите с бизнеса.
Друг начин за работа с подрастващите, подчерта
д-р Муита, е чрез читалищата. УНИЦЕФ работи
по ранната превенция, децата с увреждания,
задържане на уязвими групи в училищата, по
програмата за предотвратяване насилието срещу
деца и по-конкретно насилието в училище. Д-р
Джейн Муита остана приятно изненадана от
активната работа в тази насока на Местната
комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните.
Тя оцени високо и работата на кмета в
социалната сфера и като цяло. Усилията на
Община Берковица и УНИЦЕФ в бъдеще ще са
насочени към превенцията. Ясно е, че децата са
пълноправни носители на права, и УНИЦЕФ и
Община Берковица ще продължат да работят
в сътрудничество, за да гарантират техните
права със семействата, местните власти, бизнеса,
правителството и академичната общност.

3

К О М - брой 224(85), Четвъртък - 01- Август 2019 г.
ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

АВТОБИОГРАФИЧЕН ПЪТ. ПРОФЕСОРСКА
МИЛУВКА, ПРОФЕСОРСКА ЦЕЛУВКА.
Студената война засегна и служебното кучевъдство.
Бяха предявени изисквания за кратко време да се
увеличи броя на кучетата. Това доведе до изтощаване
на майките – двукратното заплождане до тяхното
биологично изхабяване, до раждане на нежизнени и
нездравословни
приплоди,
недохранване,
недобозаване и намаляване на жизнения потенциал
на генетичния фонд. Успоредно с това с намаляване
на имунната недостатъчност се появиха – изостриха
опасни заразни болести. Предразполагащи причини
са пренаселеност от кучета, което е предпоставка за
бързо появяване и разпространение на заразните
болести: парвироза по малките кученца с 80-100 %
смъртност при кученца от 4-5 дена до 3 месеца.
Провежданите имунопрофилактични мероприятия
се оказаха недостатъчни – не създаваха протекция и
заболяването протече като панзотия и засегна
Северна Америка, Австралия, Европа, засегна почти
всички континенти. Потърсихме помощ от нашите
институти и чужбина. Принесох целия научен и
ветеринарно-медицински персонал в помощ, но без
успех. Наученото в института и зад гърба ми няколко
специализации в чужбина се оказаха недостатъчни.
Целият команден състав гледаше към мен –
разбирайки голямата отговорност на стреса и
напрежението за една нощ посребрях, побелях.
Оказах се слабо подготвен психически и
психологически за такава изострена обстановка.
Разбирам сега за мъжкото достойнство, когато са ме
питали фронтоваци: „воювал ли съм“, сега ще им
отговоря: „да, с остри заразни болести по кучетата –
парвовироза, бруцелоза, гана и много други.“
Потърси се спешна помощ от нашия институт,
министерството на вътрешните работи за
специализация в бившата ГДР и се реши: в световната
клиника за дребни животни в гр. Лайпциг. Бях
специализирал у нас рентгенология, работих като
аспирант научно-развойна работа по костноставни
заболявания по кучетата – остеопатии – дисплазии.
Целият свят се тресеше от дисплазията по кучетата,
а у нас я нямаше:капсулирано кучевъдство, нямахме
внос на кучета. Моят професор Боян Начев дхн на
Хумболдовия у-т, бивш преподавател във
ветеринарния институт в Берлин, написа писмо до
директора проф. Мануш Шевер на ветеринарния
институт в Лайпциг, завършил ветеринарна
медицина в България, с молба да ми окаже помощ за
моята специализация и да ме приемат, въпреки че
всички процедури са приключили и имам покана да
започна курса. Точен като войник застанах сутринта
да чакам пред входа на института. От тук започва
дисциплината, не се влиза без разрешение, без ключ,
и като се даде ключа това означава, че си човек на
института. Бях се готвил по немски език, но не бе
достатъчно, за да говоря и водя диалог. Проф. Вера
Шмид бях виждал на конгрес в Москва, но не се
познавахме. Аз я спрях на входа и да не сбъркам на
немски се обърнах към нея на руски, тя извади едно
листче и ми написа 18:00 часа, отключи и влезе без да
ми каже нещо. Останах на улицата с куфарите.
Разбрах немската студенина. Проф. Шефер го
нямаше, но предадох писмата и никой не ме прие.
Излезе към 10:00 часа едно младо момиче и като ме
видя по балкански манталитет разпери длани и
духна, и аз разбрах, че ще ме духнат. След 18:00 часа
ме извикаха и аз се представих на нашата асистентка,
българка, проф. В. Шмид и проф. Мануш Шефер.
Разговорът беше кратък: „Не може, каза
професорката В. Шмид. Курсът е 2 години. След 6
месеца завършва, а до тогава да съм на курс по
немски, да се плати пълен курс и да се започне.“
Проф. Шефер в интерес на нашия проф. Начев се
опита да смекчи обстоятелствата, но професорката
не го слушаше и вече затваряше вратата, тъй като
имала лекция и упражнение със слушателите в
клиниката. Аз се извиних на немски и си тръгнах, а
проф. Шафер ми каза да го чакам пред входа. Проф.
Шмид вървеше пред мен и в последния момент ме
покани да видя курса. Тук реши да ме унижи пред
целия свят от колеги, като реши да ме изпитва на

рентгенограми. Аз освен изкаран курс по
рентгенология у нас имах и обзаведен кабинет с
рентген, рентгенографирах кучета и търсих
дисплазиите в рентгенова лаборатория, дори изкарах
курсове като болен при медицински рентгенолози.
При подадената ми рентгенограма отговарях с
латинска терминология, бях точен и професорката
разбра, че съм подготвен – аз съм се учил за знание,
а тук се идва за име. Категоричен бях, че от 1000
рентгенограми няма дисплазия по кучетата. Тя
остана изненадана. Наложи се да донесат рентгенови
снимки, правени в Берлин и Лайпциг. Както бях
седнал като ученик на изпит пред всички колеги, тя
стана и така ме прегърна, така ме стисна, с такава
милувка по женски и с такава целувка, че и днес ме
топли. Извини се и ми каза: „Остани!“ С такава
радост видях в очите асистентката, българка и проф.
М. Шефер, че съм на немско ниво. Проф. Шмид ми
даде голяма оценка и станах неин любимец. Веднага
ме откара в квартирата на института. На другия ден
направихме програма на екскурзионно ниво, т.е
където има проблем за мен, свързан с моята
подготовка и изследване ме уреждаше и всички
разходи плащаше в интерес на проф. Б. Начев, д.х.н.
Не мога да отмина помощта на моя състудент д-р
Волф Ганг Любке за моето професионално
израстване, за моето семейство, за двамата ми сина
чрез финансовата помощ от ГДР да завършат
ветеринарна медицина, за което искрено благодаря.
Проф. Шефер искаше да ми покаже немската култура
и в етично отношение. Представи ме в дома на
учения, на вечеря със специална заявка – вечеря и
участие. При представянето пред специално жури
трябваше да кажа поговорка, сентенция и двамата ги
взехме от Чудомир: „…какви коне минаха, та пепел
не дигнаха, та краставите магарета ли?“ Когато ми
съобщиха името и страната, фамилното ми име
съвпадна с това на проф. Начев, тогава дойде
секретарката на дадената му научна степен „Доктор
хонорис кауза“ да се запознае с мен. Тя му била
състудентка в Берлин. Журито ме оцени и хората
бяха доволни и приемаха хумора с удоволствие без
да се засягат, защото действа възпитаващо.
Германците са по сърдечни хора от нас, нашето
милосърдие е измамно, чисто лицемерно и амбиция
да се налага фалшив морал. Специализацията ми в
Германия вървеше, присъствах на симпозиуми,
конгреси, беседи, на лекции на проф. Шмид, която
винаги ме представяше на големите светила в
кинологията. Бях се разсекретил, че съм военен и
това тук ми помагаше, въпреки че без проверки не
ставаше. Посетих поделения на МВР, МНО,
представяха ми това, от което се интересувах за
моята аспирантура. Бих искал да разкажа за моето
обучение при проф. Шлаф. Конкуренцията беше
страшна. Стопанка със зъбно заболяване на куче
поиска от професора да й разреши да го лекува в
бившето ГДР. Като най-голям специалист той
привлече светилата в хуманната и ветеринарната
медицина да убедят жената в правотата на лечението
на кучето, но остана без успех. Жената замина зад
стената. За по-голяма ефективност на обучението ми
бе осигурил преводачка, която искаше много да се
интересувам, за да може проф. Шлаф да ме научи на
много неща.. Той даваше заключенията има ли или
не дисплазия на тазобедрените стави. Обилен
снимков материал. Не скриваше надмеността си.
Още тогава конкуренция имаше. Стопаните много
плащат на определен доктор. Лекарите, които се
занимават със заболявания при кучета, котки,
канарчета, влечуги, се наричаха „лукс доктори“.
Проф. Шлаф ме вземаше с него на изложби, беседи,
дори ме запознаваше със съдебни дела. Беше найбогатият професор. Вечер хвърля престилката и
асистентите броят взетите през деня пари. Канеше
ме на вечеря, запозна ме със семейството, с хубавата
си жена, с многодетното си семейство. Искаше да
съм спокоен с него. Поредната беседа беше да му
разкажа за месторазположението на кучетата,
техния брой, къде са малките, големите,
организацията на отглеждане. Аз мълчах,
преводачката няколко пъти повтори въпросите и
тогава разбраха, че ме е страх. Накараха ме да ги

нарисувам, също страх. Най-накрая като казах, че
има и свине, разбраха, че съм тежък случай. Даде
препоръки: „ Да се махнат свинете – пренася се
трансмичен гастроентерит.. Плътна ограда между
малки и големи кучета. Където се отглеждат и
развъждат кучета, няма учебен процес.“ Тук сме се
изпуснали. Аз се страхувах, а той ми отговори, че е
партиен секретар на ГДР. Доверен човек, и през
прозореца ми показа Берлинската стена как плътно е
разделила един народ с две идеологии. „Ние сме
окупирана страна със свободни хора, а вие сте
свободна страна с окупирани хора“ – ми напомни
преводачката на български и руски език. Когато се
завърнах от специализация направих доклад със
съответните препоръки за предотвратяване на
заразни болести. Предложиха ми по-лесно аз да
напусна, отколкото промените да станат. Днес няма
такава студена война, няма я и Берлинската стена,
няма металокучелогия с такива граници. Затова и
дисертацията ми бе секретна: „Болести при
промишлено отглеждане на служебни кучета от
порода немска овчарка за военни цели“ с най-голям
питомник в Европа и света. Можем свободно да
говорим
в
свободна
страна.
Оз. Под-к д-р Каменчо Филипов, д. в. м

На Ком

Оттук окото волно прегради не намира.
Вселената пред мене покорно се простира.
Душата гордо диша. От тия планини,
умът към нещо светло, голямо се стреми.
13.07.2019 г.

Сдружение „Народен будител“ организира срещаизлет с клуб „Будители народни“, гр. Монтана,
посветени на Иван Вазов – патриарха на българската
литература, силомера на българския дух, поетът,
увековечил героите на априлската епопея и борбата
за свобода на нашия народ, певецът, възпял
красотата и величието на българската природа,
човекът, откликнал с творбите си на болките,
въжделенията, радостите, бита на българите. Иван
Вазов – единственият носител на неприсъжданото
никога повече звание „Народен поет“! Това звание
му е присъдено през 1920 г. с указ на парламента,
подписан от цар Борис III. На проведеното
тържество в хижа Ком с водещ Цеца Петрова,
слово за народния поет изнесе Анчето Попова, като
наблегна на живота и творчеството му при престоя
му в гр. Берковица. Стихотворението „Новото
гробище над Сливница“ рецитира Елена Лазарова,
а „България“ – Нина Анастасова. Последва песента
„Малини“, изпълнена с много въодушевление от
всички участници. Председателите на клубовете
– Венета Иванова – Монтана и Цеца Сотирова –
Берковица изказаха удовлетворението си от срещата
и допълниха казаното с неспоменати, но интересни
епизоди от живота и делото на Вазов. Водещата на
тържеството завърши официалната част с откъс от
речта на Иван Вазов на тържеството в Народния
театър по случай 50-годишния му писателски
юбилей: „Аз пях за България, защото я обичах; аз
насаждах в младите души добри чувства; аз будех
съзнанията, вливах в сърцата вяра и обич към своето,
защото бях син на България; аз прославих нейната
божествено хубава природа, защото бях очарован
от нея; аз се вглъбявах в историята й, защото бях
пленен от величието на нейния минал живот;
възпях нейните идеали, защото бяха свещени.“
Срещата продължи с разходка до „Вазов камък“,
Старата хижа, бране на билки и всичко това
съпроводено с възхищение от красивата природа
и панорама. Благодарим на Йорданка Братанова и
Нина Анастасова за организацията по превозването
на хората и осъществяването на разходките из
околностите на хижа Ком. Благодарим и на персонала
на хижата и кухнята й за топлия прием и вкусния
обяд, който ни приготвиха. Срещата приключи със
снимки пред хижата, след това пред музея на Иван
Вазов в града и с вяра за още такива съвместни излети.
От ръководството на сдружение „Народен
будител“, гр. Берковица
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182 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА НАЙ-ВЕЛИКИЯ СИН НА
БЪЛГАРИЯ – ВАСИЛ ЛЕВСКИ

На 18 юли 2019 г. България отново скланя глава
пред най-свидния си син – Апостола на свободата
Васил Левски, нашата най-чиста светиня, нашата
мярка за човечност и саможертва. В чест на 182та годишнина от неговото рождение ликът на
дякона грейна в творбите на малките врабчета
от Културен център „Йордан Радичков“, които с
трепет и вълнение рисуваха на тема: „Левски в
моите представи“, вдъхновявани и наставлявани от
художника В. Пешков. Събитието се състоя на бул.
„Мрамор“ до паметника на Левски в гр. Берковица.
Ликът, мислите и заветите на Апостола стигнаха
до всеки възрастен и малко дете чрез родния
трибагреник и специално изработени свитъци,
които бяха раздадени на присъстващите. Младите
родолюбци бяха поздравени от заместник-кмета
Радослав Найденов, който лично им благодари.
Като председател на Комисията за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните г-н Найденов подари от нейно име
2 професионални статива за рисуване на Културен
център „Йордан Радичков“, за да може неговите
врабчета да продължават да пълнят залите му с
живот. Организатори на инициативата са Музеен
комплекс –Берковица и Местната комисия за борба
срещу противообществени прояви на малолетните
и непълнолетните при Община Берковица. „Има
едни хора по света, уж родени от баща и майка,
а всъщност ръчно сътворени от самия Бог…
Понякога, макар и рядко, Всевишният прави такива
подаръци на народите. Тези негови собственоръчни
творения са необясними, защото за тях няма мярка.
Те са извън времето: идват, за да подготвят умовете
на хората за бъдещето, живеят в самота и каквото и
добро да направят, то тъй си остава неразбрано. Има
храброст, която изпреварва нуждата от храброст…
И вашият Левски е тъй необясним. Образ на
времето, което ще дойде. И затуй непонятен и
дори заплашителен. Но пък във всичко истински…
– Какво значи истински, докторе?
– Как да ти кажа, момиче… Истинско е всичко,
което обичаш не само заради него самото, а
и за онова, което ти дава мисълта за него…
Нещата траят кратко, а мислите за тях ни
съпътстват дълго… Това е”. (Из романа на Неда
Антонова „Първият след бога“, изд. „Факел“)

ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА
НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ –
БЕРКОВИЦА С ПРИЗОВИ МЕСТА
ВЪВ ФЕСТИВАЛА „ОХРИДСКО
СЛАВЕЙЧЕ“ В МАКЕДОНИЯ

Блестящо представяне на Танцов състав „Малинарка“
с ръководител Димитринка Иванова, Младежки
духов оркестър „Берковица“ с ръководител Иван
Павлов, Йорданка Русимова, Беатрис Русанова и
Гергана Лазарова (народно пеене), Елица Георгиева
(поп пеене) с ръководител Лариса Симова и
Никол Иванова (поп пеене) с ръководител Ирина
Николаевна на фестивала „Охридско славейче“
в гр. Охрид, Македония. Възпитаниците на
школите към НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица
грабнаха първите места във всички възрастови
групи, очаровайки публика и жури със своите
изпълнения. За 13-та поредна година фестивалът
събира таланти на брега на Охридското езеро,
създавайки положителни емоции, съчетани с
творческа атмосфера, усмихнати лица и кръшни
български хора. Община Берковица поздравява и
силно вярва в новата смяна – талантливите деца на
града под Ком. Те прославиха не веднъж Берковица
на престижни конкурси и фестивали в областта
на музикалното и танцово изкуство. За пореден
път имаме много поводи да се гордеем с тях!

„РАДИЧКОВИТЕ ВРАБЧЕТА“
В КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР В
БЕРКОВИЦА

„Радичкови врабчета“ кацнаха в Културния
център „Йордан Радичков“ в Берковица
и
пълнят стаите му с живот! Служителят В.
Пешков събра деца от основните училища на
Берковица, които рисуваха по Радичкови мотиви.

„ОТНОВО В БЕРКОВИЦА“

ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА В СЕЛО
СЛАТИНА

„Отново в Берковица“-поредната изложба на
Троянска керамика в нашия град бе открита на 4
юли 2019 г. в Етнографския музей. Произведенията
са на Николай Йовков, трето поколение керамик и
дъщеря му Ралица Йовкова, четвърто поколение
керамик.
Посетителите имаха възможност да
видят прекрасните им творби. И двамата имат
свой собствен стил, признати са не само у нас, но
и в чужбина. С тяхната изложба Етнографският
музей в Берковица обогатява предлаганото за
посетителите в началото на активния туристически
Вълнуваща, осма поред земляческа среща събра сезон. Заповядайте, насладете се и изберете
хората от близо и далеч в село Слатина като в нещо, направено от тях, което да украсява дома
мил роден дом. Приветливо и свежо, берковското Ви! Изложбата ще е тук през цялото лято.

село посрещаше своите гости на 27 юли 2019 г.
Празникът започна с откриване на сградата на НЧ
„Христо Ботев – 2016“, създадено през 2016 година.
Oбщинската сграда, където се помещава сега
културното средище, е ремонтирана с помощта на
Община Берковица и приспособена за читалищни
дейности. Официален гост на събитието бе зам.кметът Радослав Найденов, който от името на
кмета инж. Милчо Доцов и от свое име поздрави
всички присъстващи на двойния празник в селото
и подари на читалището лаптоп. Празничен
благослов към хората отправи Негово Високо
преподобие Архимандрит Антим – протосингел
на Видински митрополит. Празникът започна с
музикална програма, в която участваха 17 групи
и състави от Северозападна България. В селото
живеят около 190 човека. Но в събота борят им
нарастна двойно. В края на август Слатина отново
ще оживее. Тогава резбарят Найден Кирилов
организира Пленер по живопис и резбарство.
Гости и местни бяха единодушни, че традицията
трябва
да продължи, защото тя сплотява
хората и помага за съхраняване на родовата

памет. Възхищение будят организаторите от
кметството и Инициативния комитет, които
правят историята на родово-земляческите срещи
в Слатина! Един красив празник на хората със
здрав родов корен и минало. Той се превръща
в емблема на приемственост, на родова памет,
която хората ценят и съхраняват. Празничната
програма продължи
с незабравими песни
за родния край, имаше и много настроение.
и пожелания за нови срещи на родна земя.
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