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НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ
ПЕТЪР ЯКИМОВ И КМЕТЪТ
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
ДАДОХА СВОЯ ВОТ НА
РЕФЕРЕНДУМА

Народният представител Петър Якимов и кметът
на община Берковица Димитранка Каменова дадоха
своя вот на Референдума в 12-та избирателна
секция в салона на Държавно горско стопанство
на ул. „Митрополит Кирил” 13. Избирателният
ден в община Берковица премина без проблеми
с организацията и без сигнали и оплаквания.
Справката за избирателна активност в община
Берковица на 27 януари 2013 г. сочи, че процентът на
гласували е 20,93 %. 3 684 избиратели са упражнили
правото си на вот от 17 604, имащи право да
гласуват. В 39 секции се проведе гласуването
в община Берковица, 20 в града и 19 в селата.

КМЕТЪТ НА БЕРКОВИЦА
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА НА
ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НСОРБ

Кметът на Берковица Димитранка Каменова
участва на 24 януари 2013 г. на заседание на
Управителния съвет на Националното сдружение на
общините. То се проведе в Правец, където домакин
бе кметът на град Правец - Румен Гунински. На
заседанието бяха обсъдени проекта на ЗИД на
ЗМСМА , отчет на дейността на УС на НСОРБ
за 2012 год. и проектобюджета за 2013 година.
Основна тема в дневния ред бе и провеждането
на Общото събрание на НСОРБ на 28 февруари
2013 година в град София. Участие в заседанието
взеха кметове и председатели на общински съвети
от София - област, обсъдени бяха и въпроси,
които са актуални в тяхната всекидневна работа.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уважаеми съграждани,
На основание чл. 30 ал. 4 от Закона за общинските
бюджети, Кметът на община Берковица Димитранка
Каменова оповестява, че публичното обсъждане
с местната общност на Отчета за изпълнение на
Бюджета за 2012 година ще се проведе на 4 февруари
2013 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на ОбА.

ОБЯВА

Офисът за военен отчет при община Берковица
обявява, че със Заповед № ОХ- 889/21.12.2012 г. на
министъра на отбраната на Р България, са обявени
вакантни длъжности във военни формирования на
видовете въоражени сили за приемане на служба в
доброволния резерв. За повече информация: www.
berkovitsa.bg и офис за военен отчет стая 207 ет. 2
на ОбА, тел: 0953/ 88-802 , мл. експерт Иван Тошев.

И ТАЗИ ГОДИНА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В
ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ
БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

Най-мащабната доброволческа акция в страната
- "Да изчистим България” ще продължи и през
2013 година. Подготовката за кампанията, която
тази година ще се проведе на 20 април вече
стартира. И тази година община Берковица ще се
включи в инициативата. Въпреки демографските
характеристики на Северозапада, активността на
населението е сред най-високите в страната. След
успеха на „Да изчистим България” през изминалата
година, кампанията продължава и през 2013-а,
когато акцията по почистването ще бъде отново
проведена с помощта на партньорската мрежа в
лицето не само на държавната администрация, но
и на многобройните фирми от цялата страна, които
ще се включат логистично и в самия ден на 20 април.
На 23 януари 2013 г. в Областна администрация
Монтана се проведе работна среща във връзка с
инициативата на btv „Media Croup” „Да изчистим
България за един ден!“. Стана ясно, че в момента тече
подготвителен етап за актуализация и разширяване
на партньорската мрежа. Инициативата е
подкрепена от Министерство на околната среда и
водите, ПУДООС и всички областни и общински
администрации в страната. Новото в кампанията,
която тази година ще се проведе на 20 април е
че общините ще могат сами да маркират местата
за чистене, както и пунктовете за събиране на
отпадъците. Те ще получат линк за достъп до сайта
на кампанията, чрез който ще могат да маркират
мръсните зони. За дните 20, 21 и 22 април депата за
ТБО ще приемат отпадъци без ограничение и ще
бъдат освободени от такси. Също така тази година
кампанията „Да изчистим България за един ден!”
ще има състезателен характер. На този етап все
още се обсъжда, как точно ще бъде реализирана
тази идея. Що се отнася до регистрацията на
доброволците, общините ще играят основна роля
в това отношение, за което ще трябва да поддават
навременна информация на организаторите. Във
връзка с транспорта от Министерство на околната
среда и водите предвиждат да осигурят ваучери
за гориво, след провеждане на процедура по ЗОП.
За целта се водят преговори с бензиностанциите.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА
КАМЕНОВА НА ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ОБЩИНИ И РЕГИОНИ (СЕОР)

Кметовете на община Берковица г-жа Димитранка
Каменова и на община Димитровград – Иво
Димов ще вземат участие в заседание на Съвета на
Европейските общини и региони (СЕОР), което ще
се проведе във френската столица на 30 януари 2013
г. Покана за визитата са получили като членове на
Управителния съвет на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ). По време
на двудневната среща на 31 януари и 1 февруари
2013 г. в заседателната зала на кметството двамата
градоначалници ще участват в конференция, на
която ще се разисква темата за равнопоставеността
на половете и включването й като приоритет в
глобалното развитие на страните-членки на СЕОР.

1 ФЕВРУАРИ - ТРИФОНОВДЕН

На 1 февруари Православната църква почита Свети
мъченик Трифон. Св. Трифон е мъченик, светецлечител, който през 248 г. сл. Хр., при царуването на
император Деций Траян бил посечен с меч. Свети
Трифон се счита за пазач на лозята и празникът е
в негова чест. Народният празник Трифон Зарезан
се почита от лозарите, соколарите, градинарите
и кръчмарите, както и вскички, носещи името
Трифон, Трифона. Някои хора празнуват на 1
февруари, а други на 14 февруари, по нов стил.
На този ден се извършва ритуално зарязване на
лозята. Рано сутрин домакинята изпича хляб и
приготвя пълнена с ориз кокошка. Поставя хляба
и гозбата в нова шарена торба и я дава на лозаря,
заедно с бъклица вино. На лозето всеки стопанин се
обръща към слънчевия изгрев и се прекръства три
пъти. После отрязва първите три пръчки и полива
мястото с червено вино, светена вода и пепел, които
пази от Бъдни вечер. След това започва зарязването
на лозите, като работата мъжете си вършат с шумни
веселби. Честит празник на ваички именници!
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В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЧНИ
БЕРКОВИЦА БЕ ИЗВЪРШЕН
АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ
КОНТРОЛЕН ОДИТ НА
„ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЖИВОТ”
КАЧЕСТВОТО

В ОбА Берковица бе извършен контролен одит на
Системата за управление на качеството (СУК),
съобразно стандарта за качество ISO 9001-2008,
от сертифициращата организация „Интертек ВА”
ЕООД с водещ одитор Николай Самарджиев.
Контролният одит включваше преглед на основни
процедури, отнасящи се до административноправното и техническо обслужване на гражданите,
на процедурите, регламентиращи управлението на
входящите и изходящи документи, комуникацията
с клиентите, както и на социалните и здравни
дейности, предоставяни от
администрацията
на гражданите. Резултатите от одита показват,
че документираната система за управление на
качеството е в съответствие с изискванията на
стандарта ISO 9001-2008. Констатирано е, че
ОбА Берковица си е поставила ключови цели
и задачи за изпълнение, като следи за тяхното
спазване и контролира процеса на постигането им.
Вътрешните одити, извършвани в администрацията,
гарантират ефективност при поддържане и
подобряване на системата за управление. Разбира
се, процесът на подобряване качеството на
административно обслужване продължава, защото
той е непрекъснат и неговата най-важна цел е да
гарантира действена и резултатна администрация.

ДЕН НА КМЕТА

На 25 януари 2013 г. кметът на Берковица –
Димитранка Каменова и зам. кметът Радослав
Найденов проведоха редовното месечно заседание
с кметове и кметски наместници на всички села
в общината. Сериозно внимание бе обърнато
на организацията в населените места, свързана
с проведения референдум. На кметовете бяха
дадени конкретни указания за организационнотехническата подготовка. Г-жа Каменова запозна
кметовете с предстоящото обсъждане на Отчета за
бюджет 2012 и проектобюджет 2013 г., като специално
подчерта, че „и тази година ще бъде трудна, но всичко
зависи от нас”. Зимното снегопочистване в общината
бе другия организационен въпрос, който се обсъди
с кметовете и кметските наместници. Как се спазва
установения ред за зимно почистване на пътищата
до селата от общината и вътре в тях, припомни
заместник-кметът Радослав Найденов. В края на
срещата г-жа Димитранка Каменова напомни,
че следващата оперативка е месец февруари.

На 22, 23 и 24.01.2013 г. в сградата на Общинска
администрация Берковица се проведоха обучения на
кандидатите за Лични асистенти по проект „Подкрепа
за достоен живот” по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09
„Алтернативи”. Бяха обучени 44 лични асистенти за
предоставяне на социалната услуга. От 01.02.2013
г. двадесет и пет от тях ще бъдат назначени да
обслужват двадесет и пет потребителя на услугата.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН
СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА
ТУРИЗМА КЪМ ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

Консултативен съвет по туризъм в община
Берковица проведе първото си заседание за 2013
година. От името на кмета Димитранка Каменова,
заседанието бе водено от Радослав Найденов,
зам. кмет на община Берковица. Дневният ред
на заседанието включваше следните точки:
1. Отчитане изпълнението на Програма за туризма
2012 г. 2. Програма за развитие на туризма 2013 г. –
предложения и обсъждане 3. Отчет за приходите от
туристически данък за 2012 г. 4. Други въпроси.
Участниците в Консултативния съвет обсъдиха
и редица проблеми в туристическия бранш.Те
дебатираха по разработената годишна програма за
развитие на туризма на територията на общината,
която предстои да бъде внесена за утвърждаване
от Общински съвет. Програмата предвижда
мероприятия за изграждане и поддържане на
туристическата инфраструктура, опазване и
развитие на зелените площи, организиране на
информационно обслужване на туристи, и реклама
на туристически обекти. Консултативният съвет
по въпросите на туризма в община Берковица
се създава на основание на Закона на туризма.
Неговият състав се определя със заповед на кмета,
а промените се правят по предложение на органите
и организациите, които са определили съответните
членове. Този орган работи въз основа на приета
годишна програма и тя е част от Общинската
програма за развитие на туризма и съответната
местна стратегия, както и на основание местните
приоритети и ресурси. Базова норма за работата
му е Правилник за организацията и дейността на
Консултативния съвет по въпросите на туризма.
Лицата,
включени
в
Консултативния
съвет
по
туризъм,
се
определят
със
заповед на кмета на община Берковица.

2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА СИ СЕСИЯ ЗА
2013 ГОДИНА

Общински съвет Берковица проведе първото
си заседание за 2013 година. В дневния ред на
сесията бяха включени две точки: докладни
записки и питания, предложения и становища по
обществено значими въпроси. Местният парламент
гласува докладна за управлението на „МБАЛБерковица” ЕООД, докладна, относно удължаване
срока на Договор за възлагане на управлението
на „В и К - Берковица” ЕООД, докладна, относно
кандидатстване на Община Берковица за реализация
на проекти по проект „Красива България” 2013
г., докладна , относно осигуряване на средства за
разплащане по ОП „Развитие на човешките ресурси”
проекти: „Нов избор развитие и реализация”,
„Подкрепа на заетост” и проект „Ново начало от образование към заетост”, докладна, относно
приемане на Отчет за дейността на Общински
съвет-Берковица през ІІ-то шестмесечие на 2012
г. и докладна , относно допълнение на Наредбата
за управление и поддържането на гробищните
паркове, погребването и пренасянето на
покойници на територията на Община Берковица.
Всички останали докладни също бяха обсъдени
и гласувани от болшинството от съветниците.
Заседанието завърши с питания, предложения
и становища по обществено значими въпроси.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Проект „Красива България” (ПКБ) е част от
програмата на Министерство на труда и социалната
политика (МТСП) за намаляване на безработицата,
стимулиране на заетостта в страната и постигане на
устойчива заетост на работната сила в общините и
населените места. С него се подпомагат проекти за
изграждане, обновяване и поддържане на социалната
инфраструктура и се финансира в рамките на
утвърдените средства за активна политика на пазара
на труда за съответната година по бюджета на МТСП.
В периода от 26.11.2012 г. – 28.01.2013 г. се проведе
кампания за набиране на кандидати за участие по
проект „Красива България” през 2013 г. Община
Берковица е допустим кандидат по обявените
мерки. След обсъждането на възможностите за
кандидатстване стана ясно, че с проекти по „Красива
България” може да кандидатства по Мярка 0202 „Спешно подпомагане на социални домове” с
проект за текущ вътрешен ремонт на блок „Б” в Дом
за стари хора с отделение за лежащо болни (ІІ и ІІІ
жилищни етажи и ОвИ)– гр. Берковица. По мярка
02-02 максималната обща стойност на бюджета
за един кандидатстващ за финансиране обект е
600 000 лева с ДДС, като съфинансиращата вноска
от кандидата е най-малко 20%, а финансирането
от ПКБ е най-много 320 000 лв. с ДДС. За целта е
разработен проект за „Текущ вътрешен ремонт на
Блок “Б“ в Дом за стари хора с отделение за лежащо
болни“ гр. Берковица, на обща стойност 327 747,60
лв. с ДДС, съфинасирането със собствени средства
е в размер на 20% от общата стойност на проекта,
представляващ сумата от 65 549,52 лв. с ДДС. На 25
януари 2013 г. ОбС Берковица даде съгласие община
Берковица да кандидатства по «Красива България»
и на 28 януари 2013 г. проекта бе внесен в МТСП.
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БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА С НОВ ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
УПРАВИТЕЛ
НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И
МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ –
ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА
И ГОДЕЧ”

В процес на изпълнение е проект „Подкрепа за
развитие на регионален туристически продукт
и маркетинг на дестинация – общини Вършец,
Берковица и Годеч” по оперативна програма
„Регионално развитие” по схема за предоставяна
на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за
развитие на регионалния туристически продукт
и маркетинг на дестинациите”. Проектът е на
стойност 431 240 лева, а срокът за изпълнение е
18 месеца. Водеща организация е община Вършец,
а партньори по проекта са общините Берковица
и Годеч. На сайта на община Вършец www.varshets.bg вече са обявени две, от предвидените за
възлагане в рамките на проекта, тръжни процедури:
1. Публична покана по реда на Глава осма
“а” от ЗОП за събиране на оферти за избор
на изпълнител за извършване на услуга с
предмет: “Организиране на пътувания, събития
и форуми” в рамките на проект на Община
Вършец “Подкрепа за развитие на регионален
туристически продукт и маркетинг на териториална
дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”
2. Открита тръжна процедура по ЗОП с предмет:
Осъществяване на информационни, рекламни
и маркетингови дейности” за проект договор №
BG161PO001/3.2.02/022/13.08.2012 “Подкрепа за
развитие на регионален туристически продукт
и маркетинг на териториална дестинация
– общини Вършец, Берковица и Годеч”.
Дата
и място за отваряне на офертите –
05.02.2013 г. (вторник) от 10.00 ч., в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец,
ет. 4, адрес: гр. Вършец, бул. „България” 10.

Д-р Георги Савков, специалист по акушерство,
гинекология и репродуктивна медицина от
гр. Лом ще ръководи болницата в Берковица
до провеждането на конкурс за избор на
управител. Това реши Общински съвет Берковица
на проведената на 25 януари 2013 г. сесия.
С 19 гласа „за” на заседанието местният парламент
утвърди решението на комисия за избор на д-р
Савков за управител на здравното заведение.
С писмо до Кмета на Община Берковица от
03.01.2012 година д-р Милтон Викторов-Управител
на” МБАЛ –Берковица” ЕООД е изявявил желание
за прекратяване договора му за възлагане на
управлението на дружеството. В изпълнение на
заявлението на д-р Викторов договорът е прекратен.
С Решение на Общински съвет –Берковица
№ 230.1. от Протокол 9/22.06.2012 г. е обявен
конкурс за длъжността Управител на” МБАЛ –
Берковица”ЕООД. С Протокол от 10.09.2012 година
комисията назначена за провеждане на конкурса
излезе с решение, че не класира единственият
кандидат-Тодор Богомилов Пенчев. Съгласно
пар.1а от Заключителните разпоредби на Наредба
№ 9 от 26.06.2000 година на Министерство на
здравеопазването за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
НА ПОСЕЩЕНИЕ В
заведения по ЗЛЗ, при предсрочно прекратяване на
ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ
договор за възлагане на управлението на лечебно
заведение органът по чл.3 ал.1 /в случая Общински
съвет-Берковица/ може да сключи договор за
възлагане на управлението за срок до провеждане
на конкурс, но не повече от 90 дни , с лице, което
отговаря на изискванията на чл.63 ал.1 от ЗЛЗ. В
тази връзка е избран и д-р Георги Савков от гр. Лом,
който отговаря на изискванията на чл. 63 ал. 3 от
ЗЛЗ. Новият управител на болницата д-р Савков
изложи накратко пред общинските съветници
програмата си за стабилизиране на МБАЛ ЕООД.
В краткосрочен план първата му цел е разкриване
на две нови отделения и усилия за повече На 24.01.2013 г. децата от ПГ /6/ група ”101
приходи в болничния бюджет от Здравната каса. Далматинци” посетиха етнографския музей в
Берковица, където се запознаха с бита на берковските
ТУРИСТИЧЕСКИ
граждани в миналото. Наученото ще използват при
украсяване на керамични съдове по изобразителна
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
дейност и при оформяне битовия кът в групата.

БЕРКОВИЦА С НОВО СЕДАЛИЩЕ

От този месец Туристически информационен
център -Берковица вече е с ново седалище. Офисът
му се намира на ул. “Поручик Грозданов” 11 /
до къща-музей “Иван Вазов”/. Туристическият
център ще е със работно време: вторник – събота
от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.
почивни
дни:
неделя
и
понеделник
тел: 0953/ 88 682 ; e-mail: tic_berkovitsa@abv.bg

ОТКРИТИ ПРАКТИКИ В ЦДГ
„ПРОЛЕТНА ДЪГА”

През месец януари в ЦДГ ”Пролетна дъга” се проведоха
открити практики по Социален свят в ІІ група
”Слънце” с учител Л. Димова и ПГ /5/ група “Звънче”
с учител Л.Илиева, на които децата се запознаха със
забележителностите в родния ни град. Те пяха песни за
Берковица, оцветиха кестеново листо и Часовниковата
кула, запознаха се с герба на града и научиха къде се
намира той на картата на България. За най-хубаво
място в града ни децата определиха детската градина.
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ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ДВЕ
ДЕЦА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА
ПАРАЛИЗА

Кампанията за Берковица е инициирана от местната
власт. Целта е набиране на средства за лечението
на 6-годишните близнаци Илиян и Даниел, които
са с диагноза „детска церебрална парализа”, в
клиника в град Ришон ле Цион, Израел. Първият
етап от лечението струва 10 хиляди евро на дете.
Вероятността да проходят се увеличава значително
след процедурите. Помоща за семейството ще
бъде знак за морална подкрепа от страна на
обществото към децата. За дарения по банков
път: титуляр е Ваня Юрукова, а сметката в лева е:
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG23UBBS80021090070130
На входа на Общинска администрация
Берковица е поставена кутия за дарения !

ПЪРВА ИЗЯВА НА КЛУБ
„ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА”
КЪМ ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН
ПАНОВ”

На 22.01.2013 година в театралния салон на
Гимназия „Д-р Иван Панов” се проведе първата
представителна изява на клуб „Приложна
лингвистика”. Клубът е един от петте в Гимназията,
създадени по проект „УСПЕХ” на МОМН. В него
участват 15 ученика от 8-ми до 12-ти клас, които
са ръководени от учителките Бистра Матерова и
Николина Кирова. Идеята на ръководителите е да
запознаят участниците със същността на науката
лингвистика, както и да ги научат да съпоставят
лексикалните, граматичните и пунктуационни
норми в българския, немски, английския и френския
езици. В практическата част на занятията учениците
имат възможност да правят писмени преводи на
различни стилове текстове, както и да доказват своите
способности в областта на симулантния превод.
В първата част на изявата си учениците показаха
презентация, в която запознаха съучениците
си със същността на науката лингвистика, с
историята на българския и английския език, както
и с интересни факти за най-използваните езици в
света. След като изгледа презентацията, публиката
имаше възможност да се включи във викторина
с въпроси на същата тематика. Имаше и забавна
част. Учениците от клуба бяха подготвили две игри
на английски език за публиката. Участниците в
клуб „Приложна лингвистика” също се изявиха,
като показаха уменията си да превеждат от и на
английски език. В третата игра те бяха разделени на
отбори. Всеки отбор трябваше да преведе най-точно
мисли на известни личности.Учениците от клуб
„Приложна лингвистика” и техните ръководители
благодарят на всички, които уважиха поканата
им и присъстваха на представителната им изява.
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К О М - брой 150(85), петък - 01 - Февруари 2013 г.
НАГРАЖДАВАНЕ НА
ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА
„ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ”

На 19.01.2013 г. в Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр.
Берковица бяха наградени победителите в конкурса
за есе и илюстрация „Летене по Радичков”.
Конкурсът бе обявен на 24.10.2012 г. от Община
Берковица, Гимназия „Д-р Иван Панов”-Берковица
, ИК „Анубис” и Сдружение „Образование
и културно наследство”. На награждаването
присъстваха: Димитранка Каменова – кмет на
община Берковица, Емилия Георгиева-секретар
на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”,
Борислав Мирчев – Сдружение „Образование и
културно наследство”, Румян Горков- директор на
Гимназия „Д-р Ив. Панов”, гр. Берковица. В раздел
„Есе” Савина Радославова (10. Б клас, Гимназия
„Д-р Ив. Панов”, гр. Берковица) зае 1. място, Радина
Таскова (11. Б клас, Гимназия „Д-р Ив. Панов”, гр.
Берковица) -2. място, а Роксана Анатолиева (11. Б
клас, Лесотехническа професионална гимназия,
гр. Берковица)-3. място. В раздел ”Илюстрация”
журито(Валентин Герасимов-директор на „Музеен
комплекс-Берковица” и Валентин Пешков-старши
учител и художник) присъди 1. място на Светослав
Стоянов (Лесотехническа професионална гимназия,
гр. Берковица) и Лидия Павлова (Гимназия „Д-р Ив.
Панов”, гр. Берковица), 2. място на Ралица Асенова
(Гимназия „Д-р Ив. Панов”, гр. Берковица) , 3. място
на Милена Богданова (Гимназия „Д-р Ив. Панов”,
гр. Берковица). Отличените ученици и техните
преподаватели получиха книги и подаръци от
ИК „Анубис”. Подарък имаше и за всички, които
присъстваха на награждаването. Група „Амбианс”
и Борислав Мирчев изпълниха за първи път пред
публика парчето ”Амбианс”. Песента е написана
специално за групата и е по текст на Борислав Мирчев.

СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ

Продължава работата по проекта на СКК „Берквитис”
„Спорт за децата в детските градини”, който успешно
се реализира. С помощта на програмата бяха закупени
боксови лапи, гири и въжета за тренировките на
децата. След приключването на проекта уредите ще
останат в детските заведения. Продължителността му
е 6 месеца – от 5.11.2012 г. до 10.05. 2013 г. Партньори
са община Берковица, Централен полицейски
карате джу джицу клуб и Българска джу джицу
федерация. Основната цел на поректа е приобщаване
и насърчаване на децата към спортни занимания,
развитие на техните физически качества, както и
превенция на агресията – основен проблем в наши дни.

УНИКАЛНИ ЕКСПОНАТИ ОТ
ИСТОРИЯТА НА ПРАВОСЛАВНАТА
ЦЪРКВА В МУЗЕЯ В КЛИСУРСКИЯ
МАНАСТИР “св. св. кирил и
методий”

Уникални експонати от историята на
Православната църква и българската държава
са събрани в музея в Клисурския манастир
„Св. Св. Кирил и Методий”. 25-килограмово

сребърно евангелие е най-атрактивният експонат в
експозицията. То е изработено през 1894 г. в Русия
за църква в гр. Берковица. До него поклонниците ще
видят още по-старо евенгелие – от 1778 г., дарение
на манастира от руския император Николай II.
В една от витрините музеят, който е единствен
във Видинската епархия, съхранява вещи на
първия български екзарх Антим I. Той е и първият
председател на Народното събрание на България
след Освобождението. Сред тях са богослужебните
му одежди, жезълът и среброкованата му корона.
Музеят показва уникални експонати и реликви,
свързани с историята на цялата Българска църква
и на държавата, защото в него са изложени
оригиналните, богослужебни одежди на първия
Български екзарх Антим І, неговата среброкована
корона, жезълът му от 1873 г., подарен в Цариград.
Изложени са лични молитвени реликви на първия
игумен на светата обител, сред които е неговият
кръст, изработен в 1791 г. при император Павел в
Русия. В музея са подредени реликви и от съседни
храмове. Това са лични молитвени реликви на
бившите видински митрополити. Особен интерес
предизвиква икона на св. Богородица от ХVІІ век,
1688 г., когато е избухнало Чипровското въстание.
Има сребърна икона на св. Александър Невски
от 1877 г., подарена от император Александър
ІІ на един от неговите генерали. В детайли е
представена историята на Клисурската света обител
от Възраждането до днес. Последното обновяване
на манастира е от 1867 г. Историята е изпълнена с
много дати, имена, интересни факти. Знаменити
личности са посещавали Клисурската света обител,
като се започне от Иван Вазов и се стигне до Йордан
Радичков. Клисурският манастир е изграден през
1240 г. по времето на цар Иван Асен II. Няколко пъти е
опустошаван, а през 1867 г. е възстановен от игумена
си Антим Дамянов. От тогава за святото място са се
грижили 10 игумени. От 2008 г. обителта е обявена
за женска и се ръководи от младата монахиня
Таисия. Тя и сестрите й намират място за смирение
и молитва в манастира край Берковица през есента
на 2008 г. Идват от Македония. След разкол в
тяхната църква изоставят манастира „Свети Илия”
край Скопие и се преселват в България. Част от тях
са пристигнали в светата обител като послушнички
и са приели монашеството тук. Момичетата
преобразяват манастира за месеци. Те са тези, които
шият одеждите на свещениците в цялата Видинска
епархия, рисуват и икони в стила на Охридската
иконописна школа от XII-XIII век. Работното време
на музея: събота и неделя от 11:00 ч. до 16:00 ч.

ЙОРДАНОВДЕН В БЕРКОВИЦА

23-годишният Илия Петров се пребори и улови
кръста в ледените води на басейн „Св. Георги
Победоносец” в Берковица. Младият мъж за
четвърти път вади кръста на Богоявление. Той си
пожела най-вече здраве и късмет през 2013 година.
В светия ритуал по спасяване на кръста се включиха
11 младежи. Празникът Богоявление /Йордановден/
започна с литургии в двата църковни храма в
Берковица. Малко преди обяд младите мъже бяха
благословени от отците и се хвърлиха в ледените
води на Берковския басейн. Според народното
поверие, който извади кръста от водата ще е честит
и здрав през цялата година. Илия Петров получи
специален плакет, парична награда в размер на
100 лева и подаръци от общинското ръководство.
По 40 лева получи всеки участник, престрашил
се да скочи в ледените води на Йордановден.

ПРАЗНИК ЗА РАДИЧКОВ

На 22 януари 2013 г. в библиотеката на читалище
“Иван Вазов 1911” с. Бързия се проведе празник за
Йордан Радичков, който бе подготвен от учениците
от V и ІV клас, под ръководството на Вася
Михайлова – учител по български език и литература
в ОУ “Г.С.Раковски” с. Бързия. Празникът започна
тържествено с водещите Гергана Петрова и Габриела
Занкова, които емоционално разказаха за живота и
богатото творчество на Радичков. Четени бяха части
от различни произведения на Йордан Радичков
с конкурсен характер от учениците Николета
Тодорова, Рая Младенова, Дияна Николова, Христина
Георгиева и Цветелина Алексова. Представени бяха
рисунки и есета на тема “Света на Радичков в образи
и картина”. І-во място за рисунка спечели Стиван
Иванов, ІІ-ро място за Цвети Алексова, есето
“Радичков през моите очи” на Анна Георгиева бе
класирано на І-во място, а стихотворението “Един
писател” на Моника Йорданова – на ІІ-ро място.
Незабравим спомен за учители и възпитаници ще
остане тържеството с впечатляващите спомени
за Йордан Радичков, за неговата човещина,
непринуденост и дълбока мъдрост. Той е
изненадващ и непредвидим, творец, който не
спазва правила, а задава алтернативи. Неговите
разкази са необичайни, въпреки, че разказва
обичайни неща. Те са мъдри и пълни с живот.
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