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ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО
СЕ СРЕЩНА С БИЗНЕСА НА
БЕРКОВИЦА

Идеята за среща с представители на бизнеса
и хотелиери бе изцяло на кмета Димитранка
Каменова , чиято цел бе да се запознае с
проблемите в различните браншове, с какво би
могла администрацията да им бъде в помощ, как
виждат бъдещото развитие на общината и какви
идеи и предложения могат да дадат. Г-жа Каменова
се обърна към всички с думите, че са поканени,
защото обединяването на усилията между община
и бизнес, и чрез правилни решения и действия може
да се постигне повече за развитието на Берковица.
Срещата бе уважена от една част от поканените и
премина в делови стил. В началото кметът благодари
на всички присъстващи за уважението към тази
инициатива и представи накратко свършеното
до момента от общинското ръководство. За този
период най-вече са разплатени стари задължения на
общината и е подобрена финансовата и стабилност,
своевременно се разплащат и текущи разходи и се
работи по подобряване на инфраструктурата. 350
000 лева ще бъдат вложени в четвъртокласната
пътна мрежа. Акцент в изложението на кмета
бе намаляването на промилите на такса битови
отпадъци за бизнеса и проектите, по които работи
администрацията в момента. Предстои обществено
обсъждане на Интегрирания план за развитие
на Община Берковица и г-жа Каменова призова
всички към по-голяма активност на предстоящите
срещи. Стана ясно, че в следващия програмен
период 2014-2020 година ресурса за Берковица ще
бъде между 20-25 млн. лева. Предстои и създаване
на Обществен съвет с представители на всички
обществени групи, допълни още кметът. Това ще
е една структура, която ще ангажира голяма част
от гражданите с изградени обществени позиции
по проблемите, свързани с развитието и бъдещето
на Община Берковица. Срещата с бизнеса доказа
намеренията на сегашния ръководен екип да изведе
общината от сегашното и състояние и да работи в
направления, които ще я поведат в посока напред.

СЛУЖИТЕЛ НА РУ ПОЛИЦИЯ
БЕРКОВИЦА С НАГРАДА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА
МВР

За втора, поредна година кметът на Община
Берковица Димитранка Каменова награждава
служители на РУ “Полиция” - Берковица по-повод
професионалния празник на МВР. На 4 юли 2013
г. на тържествена церемония г-жа Димитранка
Каменова подари кафе машина на Георги Витанов,
служител в
РУ “Полиция” - Берковица, за
професионализъм с решаване на служебни задачи.

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ОДОБРИ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

Първият проект, разработен от специалистите на
ОбА – Берковица и подаден към „МИГ-Берковица
и Годеч“ вече е одобрен от Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция. Проектът
„Подобряване качеството на социалните услуги
в „Домашен социален патронаж“, предоставяни
на хората в неравностойно положение в Община
Берковица“ е по Ос 3, Мярка 321 „Основни услуги
на населението в селските райони“ с входящ номер
ЗП321-001, подаден на 14.11.2012 г. Той е на стойност
44 035,00 лева /без ДДС/. Проектното предложение е
разработено от инж. Златина Петрова, ст. специалист
„ЕФПП“, която информира, че инвестицията по
проекта ще се осъществи на територията на град
Берковица в „Домашен социален патронаж“ и
предвижда: 1.Доставка и монтаж на професионално
кухненско оборудване за нуждите на „Домашен
социален патронаж“, Берковица. 2.Комплексна
доставка на автомобил - ван за нуждите на
„Домашен социален патронаж“, окомплектован
с четири броя фабрично нови зимни гуми.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С
ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО СЕКТОРНА
ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” –
РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА

Община Берковица има одобрен проект: „Превенция
и образование –сътрудничество между местни
власти и полиция, насочено към училищата и
образователните институции.” Партньор по проекта
е община Елблаг, Полша. Продължителността
на проекта е 2 години, като работата по проекта
предвижда, от една страна дейности на местно
ниво, и от друга страна, определен брой мобилности
– пътувания до партньорската страна за участие в
партньорски срещи. Общата стойност на проекта
е 81 500 евро. Бюджетът на Община Берковица
възлиза на 36 500 евро, като 4125 евро е собствено
финансиране. Организациите, включени в проекта
от страна на Община Берковица са Гимназия
„Д-р Иван Панов”, Трето основно училище
„Иван Вазов”, както и РУ “Полиция” - Берковица.

СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НСОРБ, чийто зам. председател на УС е г-жа
Димитранка Каменова се срещнa на 19 юли 2013 г. с
ръководството на Народното събрание. На срещата
от сдружението са изложили свои предложения
за законодателни промени, касаещи общините.
Сред тях е и приемане на нов Закон за местното
самоуправление. Председателят на НС Михаил
Миков е поел ангажимент за чуваемост и диалог с
НСОРБ. Той е потвърдил готовност за регулярен
обмен на мнения между общините и депутатите от
съответните региони по всички въпроси, свързани
с проблемите на общините. В хода на разговора
представителите на НСОРБ са изразили общата
си надежда, че парламентът ще има възможност
да продължи да изпълнява конституционните
си задължения, защото от стабилността на
парламентарната институция зависи успешното
изпълнение на най-важните правителствени
политики,
които
гарантират
устойчиво
развитие на общините и на страната като цяло.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА
„МИГ - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

На 17.07.2013 г. г-жа Димитранка Каменова,
председател на УС на „МИГ - Берковица и Годеч”
подписа два договора за отпускане на финансова
помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за
местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г. Ползвател
на помощта по единия договор е ЗП Даниел
Митков Костов гр. Берковица. Проектът е за
закупуване редосеялка за окопни култури -6 редова
с торовнасяне. Одобрената субсидия е на стойност
8 880.00 лв. Другият подписан договор е с фирма
„АУТОАВАНГАРД 2010“ ЕООД гр. Годеч. Проектът
е за „Закупуване на оборудване за Автосервиз
в гр.Годеч” 37 717.70 лв. На 12.07. 2013г. „МИГ
Берковица и Годеч“ подписа договор за отпускане
на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане
на стратегии за местно развитие” от ПРСР 20072013г. Ползвател на помощта е ,,Колинс 1” ЕООД
гр. Берковица.Проектът е за закупуване на машини
за мебелно производство. Одобрената субсидия
е на стойност 20 341.13 лв. На 10.07. 2013 г. „МИГ
Берковица и Годеч“ подписа първия договор
за отпускане на финансова помощ по мярка
4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от
ПРСР 2007-2013г. Ползвател на помощта е ,,Румакс
63” ЕООД гр. Годеч.Проектът е за закупуване на
специализирана земеделска техника- трактор John
Deere. Одобрената субсидия е на стойност 98 670.21 лв.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПРР ЗА
ПОДКРЕПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА ГРАД БЕРКОВИЦА

Община
Берковица
спечели
проект
BG161PO001-5.3.03-0009 “Подкрепа за изготвяне на
Интегриран план за градско възстановяване и
развитие за град Берковица“ на обща стойност 195
360,00 лева и срок за реализация 18 месеца. Одобреното
проектно предложение на Община Берковица
отговаря на критериите за административно
съответствие, допустимост и финансово качество.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ ще
е 185 592,00 лева, а размерът на задължителния ,
собствен финансов принос на кандидата е 9 768,00
лева. Предстои кметът Димитранка Каменова да
подпише договора с МРРБ. Одобреният проект
на Община Берковица е по линия на процедурата
на директно предоставяне по приоритетна ос 5
„Техническа помощ“, Операция 5.3 „Изграждане на
капацитет на бенефициентите на ОПРР“, схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PО001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие
II“, бюджетна линия BG161PО001/5-03/2013.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА
НАПРЕДЪК В ОБЛАСТТА НА
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
И УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ:
ПЛАНИРАНЕ, ДЕЙСТВИЯ,
МОНИТОРИНГ“

На 26 и 27 юни в Културен център “Морско
казино” в Бургас се проведе учебен семинар на тема
“Климатичните промени и устойчивата енергия:
планиране, действия, мониторинг”. В него взеха
участие служители от български общини, имащи
отношение към устойчивото развитие, опазването
на околната среда, енергийната ефективност,
изпълнението на общински политики и програми,
сред които и от община Берковица. Семинарът е част
от проект „Изграждане на капацитет на местните
власти за напредък в областта на климатичните
промени и устойчивата енергия: планиране,
действия, мониторинг“.
Проектът подпомага
развитието на местните общности в Европа
чрез изграждане на знания и умения, свързани с
Плановете за действия за устойчива енергия (ПДУЕ)
– от мотивацията и планирането до наблюдението и
оценката на тяхното изпълнение. Основните теми
на семинара бяха: 1. Устойчив транспорт 2. Зелени
обществени поръчки 3. Планиране на бъдещи
съвместни дейности и очаквания на общините.
Семинарът се организира от Община Бургас, ОМЕЕ
“Еко енергия” и Фонд за опазване на дивата природа –
България, в рамките на проект “Covenant capaCITY”,
финансиран по програма Интелигентна енергия –
Европа. Община Берковица е част и от ангажимента
на НСОРБ с кампанията Go Local: Към устойчиво
градско развитие, която ще допринесе за дейностите
на общините в тази насока, като ги включи в
единна мрежа с други съществуващи инициативи
с цел обмен и популяризиране на добри практики.

На 26 юли 2013 г. се проведе редовно заседание
на Общински съвет – Берковица. Присъстваха
20 общински съветника. В началото на сесията
местният парламент прие информацията за
приключване на учебната 2012/2013 година в
Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното
решаване за успешното провеждане на учебния
процес през новата 2013/2014 година. По данни
на гл. експерт „Образование“ стана ясно, че на
територията на Община Берковица има 15 учебни
заведения, от които 6 детски градини, 6 основни
училища, две гимназии и Център за работа с деца.
287 души работят в системата на образование,
от тях 197 е педагогическият персонал. И тази
година има тенденция към намаляване броя на
учениците. Училищната мрежа е оптимизирана, а
всички учебни заведения участват в национални
програми на образователното министерство и
проекти на Община Берковица. Единодушно
съветниците приеха Отчетите за дейността на Дом
за деца и младежи, лишени от родителски грижи
„Люба Тенева” – Берковица, Защитено жилище
към Дом „Люба Тенева” – Берковица, „Център за
работа с деца” и проблеми и мерки за решаване.
По предложение на кмета Димитранка Каменова
съветниците решиха: „деца със степен на увреждане,
ползващи детски ясли и градини да не заплащат
такси“ т.е направена бе промяна в Наредбата за
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
определянето и администрирането на местните
ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
такси и цени на услуги на територията на община
„Почистване коритото на р.
Берковица. Гласувана бе и докладна записка, с която Берковска и р. Раковица, корекция на
местният парламент прие анализа за финансовото реките и изграждане на крайбрежни
състояние на общинското ВИК дружество и
стени по бреговете на Берковска
даде съгласие за теглене на краткосрочен банков
река в района около Гробищния
кредит в размер на 50 000 лева за стабилизиране
парк и р. Раковица в района около
на дружеството. Заседанието протече делово.
моста за влизане в кв. Раковица”

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИЕМНИ
РОДИТЕЛИ

Новите кандидати за приемни родители по проект „
И аз имам семейство” в община Берковица от 5 до 10
юли 2013 г. преминаха базово обучение по утвърдена
от МТСП програма. В обучението бяха включени теми
като: “Въведение в приемната грижа”, „ Семейството
като социална структура“, “ Посрещане на детето”, „
Осигуряване на сигурност и безопасност на децата
„Преместване и сбогуване „, „Насилие над детeто” и
др. За приемните родители бяха подготвени филми,
презентации, игри, казуси и дискусии, свързани
с обучението, чиято цел бе кандидат приемните
родители по-добре да разберат същността и целите
на социалната услуга приемна грижа и да прилагат
адекватно наученото. Обучението се проведе от
“Екип по приемна грижа” по проект „И аз имам
семейство”. На завършилите курса бяха връчени
удостоверения. Проект „И аз имам семейство” се
изпълнява от община Берковица и се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Община Берковица организира заключителна
пресконференция по проект „Почистване коритото
на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките
и изграждане на крайбрежни стени по бреговете
на Берковска река в района около Гробищния
парк и р. Раковица в района около моста за
влизане в кв. Раковица”. Събитието ще се проведе
в заседателната зала в сградата на общината на
02.08.2013г. от 09:00 ч. На пресконференцията ще
бъде представено изпълнението на договора с №
BG161PO001/1.4-06/2010/018 между Министерство
на регионалното развитие и Община Берковица по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ:
BG161PO001/1.4-06/2010
„Подкрепа
за дребномащабни мерки за предотвратяване
на наводнения в градските агломерации”,
приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано
градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на
физическата среда и превенция на риска”, както
и постигането на целите на проекта, а именно
да подобри качеството на живот и работната
среда, да защити от наводнения населението, да
осигури възможност за устойчиво развитие на
региона чрез предотвратяване на рисковете за
живота и здравето на населението и щетите за
тяхното имущество, причинени от наводнения
и предприемане на превантивни мероприятия,
подобряване на облика на населеното място и др.
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ПЪРВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА –
СЪВРЕМЕННА И КОМПЕТЕНТНА”

Във връзка с изпълнението на проект
„ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА
– СЪВРЕМЕННА И
КОМПЕТЕНТНА” на 15
юли 2013 г. се състоя начална пресконференция в
заседателната зала на ОбА-Берковица. Проектът
е по Оперативна програма „Административен
капацитет” , Приоритетна ос ІІ „Управление на
човешките ресурси” подприоритет 2.2 „Компетентна
и
ефективна
държавна
администрация”по
бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. На
пресконференцията бяха представени целите,
дейностите и очакваните резултати. Проектът е
на стойност 89 380,93 лв. и срок за изпълнение 12
месеца. С реализацията на този проект се осигурява
повишаване капацитета на общинските служители
в община Берковица за по - ефективно и ефикасно
изпълнение на професионалните си задължения,
както и укрепване капацитета на общинските
служители чрез придобиване на ключови
компетентности и
професионални умения.
Очакваните резултати са: Обучени сто четиридесет
и четири служители на общинска администрация;
Повишен капацитет на сто четиридесет и четири
лица от общинска администрация; Сто четиридесет и
четири служители, успешно преминали обученията
с получаване на сертификат. Основната дейност
по проекта е свързана с обучения на общински
служители, разделени в три основни направления: 1.
Обучения в Института по публична администрация
2. Обучения по ключови компетентности
3.Компютърни обучения. В събитието взе
участие
екипът,
осъществяващ
проекта,
представители от Общинска администрация,
граждани и медии. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ –
БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ПРОВЕДЕ
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 22 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г.,
Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” проведе на
29 юли 2013 г. обществено обсъждане за промяна в
Стратегия за местно развитие /СМР/, прехвърляне на
средства между приоритетите и мерките, и заявление
за допълнително финансиране за увеличение
на бюджета на СМР. Общественото обсъждане
е инициирано във връзка със слабия интерес и
наличието на средства по мерки 123 „Добавяне
стойност към земеделски и горски продукти” и
223 „Първоначално залесяване на неземеделски
земи”, за тяхното прехвърляне в бюджета на мерки,
където има недостиг на средства. На публичното
обсъждане бе представено изпълнението на
Стратегията по цели, приоритети и мерки, като на
присъстващите бе дадена възможност да отправят
предложения и дискутират относно прехвърлянето
на наличните средства от мерки със слаб интерес
към мерки с голям интерес и недостиг на средства.
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МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ “БАЛКАНЪТ ПЕЕ И
ТАНЦУВА”

Започна
подготовката
на
Международния
фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“,
който ще се проведе на 7 и 8 септември 2013
г. в Берковица. Организатори на фестивала
са Община Берковица и Народно читалище
“Иван Вазов 1872”.
Целта на събитието е
популяризиране на българския фолклор- градски,
автентичен и обработен. Разделите за участие са:
1.Градски фолклор – стари градски песни, показ на
градски костюми; 2. Духови, жанрови и сватбарски
оркестри; 3. Фолклорно танцово изкуство; 4.
Народни песни; 5. Народни обичаи, легенди,
гатанки; 6. Показ на народни носии; 7. Фолклор на
етнически групи; 8. Обработен фолклор.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Художествените ръководители сами определят
програмите за участие.
2. Изпълнителите да се ориентират към песни,
мелодии, хора и танци, които са типични
и характерни за селището, от което идват.
3. Времетраене: - вокални групи и индивидуални
изпълнители – 2 песни; - танцови формации – до
15 минути; - разказвачи и свирачи – до 10 минути; показ на обичаи – до 15 минути.
4. Автентичността на костюмите, реквизита и
инструментите имат основно значение за битовата
вярност на народната традиция.
5. В сборната програма могат да участват
художествени
колективи
и
индивидуални
изпълнители от всички жанрове. Няма ограничение
на възраст и етническа принадлежност.

ПРОГРАМА
07. 09. 2013 г.
-ДЕФИЛЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
-ОФИЦИАЛНО
ОТКРИВАНЕ
НА
ФЕСТИВАЛА
-ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ПЛАНИНАРИТЕ ОТ КЛУБ
„ВЕТЕРАН-ТУРИСТИ“ НЕ МОГАТ
БЕЗ ПЕСНИ

Повече от 55 години членовете на клуб „Ветерантуристи“ – Берковица развиваме дейност в следните
направления: „Минало и традиции“, „Здраве и
дълголетие“, „Ти не си сам“ и „Чиста природа-здрав
дух“. Смисълът на тези дейности е хармония между
природата и човека, с неговите мисли, чувства
и преживявания, откриване на нови, прекрасни
кътчета от Родината и вълнуващи страници от
нейната история. Излетите, походите, екскурзиите,
тържествата и честванията правят живота ни посмислен, по-пълноценен, по-задружен и допринасят
за нашето дълголетие. Водещо направление е
туристическата ни дейност. Ние опознахме всяко
кътче от северозападните склонове на Стара
планина, а когато гостувахме на клубове от други
градове, имахме възможност да опознаем красотите
и на техните планини и хижи. Това е доказателство,
че клубът ни е в прекрасни взаимоотношения с
всички туристически клубове от цялата страна.
Наред с туристическата дейност членовете на клуба
се включват в разнообразни културно-масови
мероприятия. Ние сме от поколението българи,
запазили духа на нашите велики революционери
и всяка година с гордост почитаме тяхната памет.
С особена почит и признателност се отнасяме
към тържествата, посветени на Левски, Ботев,
Вазов, Радичков и други забележителни личности.
В чест на 100-годишнината от Балканската война
група туристи изчистиха Черни връх във Витоша,
а певческата група взе участие във фестивала
„Песните на България“ в София и Трявна. С желание
приемаме и се включваме в кампанията „Да изчистим
България“. През последните години туристическите
клубове от Северозападния регион (Видин, Лом,
Монтана, Враца, Кула и Берковица) се обединиха
и заприличаха на огромно родословно дърво,
стожер на което е дългогодишния председател г-н
Бухалски, който с обичта си към планината, с опита
на организатор ни водеше и сплотяваше. Опита си
той предаде на новоизбрания председател Генка
Минчева. Традиция стана членовете на това дърво да
се събират по различни поводи, един от които е найголемия туристически „Празник на малината“, който
е от национален мащаб. И тази година под гордия
връх Ком в присъствието на повече от 150 туристи
ще пламне лагерния огън, който ще стопли и сплоти
сърцата ни. Обичат ни нас берковските туристи,
обичат да ни идват на гости защото ние сме по
планински чисти, гостоприемни и с открити сърца.
/З. Цветкова/

08. 09. 2013 г.
-ДЕФИЛЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
-ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ГОСТИ В ДДЛРГ „ЛЮБА ТЕНЕВА“
ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ЩЕ БЪДЕ
И ДДМУИ БЕРКОВИЦА
ИЗГОТВЕНА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ЗАЯВКИТЕ.
ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ:
град Берковица - 3500
обл. Монтана
пл. ”Йордан Радичков” № 4
Общинска администрация- Берковица
тел: 0953 / 89 144

ОБЯВА

Игрална зала „КИК“ ООД набира
персонал срещу добро заплащане.
Телефон за контакти: 0888 144 576

Фондация „Добрия самарянин” е от най-добрите
приятели на децата от двата дома. Чрез нея в
ДДЛРГ „Люба Тенева“ и ДММУИ гостуваха
млади американски доброволци. Те донесоха
подаръци, играха с децата и ги накараха да
се чувстват щастливи. Гостите организираха
спортни празници и всички много се забавляваха
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ДОБРОВОЛЦИ ОТ АНГЛИЯ В
ДДМУИ – БЕРКОВИЦА

От началото на месец юли английски доброволци
се трудиха в ДДМУИ в град Берковица по линия
на сътрудничество между Дома и Фондация
„Образователен Тръст Багават“ в рамките на
програма Леонардо Да Винчи на ЕК. Групата е
от 12 младежи на възраст от 18 до 30 години със
6 ръководители от английска страна и работят
доброволно в социалното заведение. Младежите,
включени в програмата са с лични проблеми
по отношение семейната или социална среда и
чрез участието им се цели реинтеграцията им в
обществото чрез работа за различни благородни
каузи. Голяма част от британските младежи имат
и специални потребности, както и здравословни
състояния, сходни с тези на децата и младежите от
ДДМУИ. Част от дейностите, които доброволците
извършиха са
ремонт и пребоядисване на
пейки, огради и външно оборудване, както и
главния входен портал на социалното заведение.
Нарисувани бяха приказни герои на някои стени
в общите части вътре в дома- изцяло обновеното
фоайе пред мулти-сензорната зала е прекрасен
пример за това. Доброволците сами си осигуряват
средства за материали чрез спестявания и джобни
пари. Важен елемент от престоя на английските
гости са спортните игри и занимания с децата
от дома. Двуседмичното посещение на групата
от Англия е осъществено благодарение на
директора Славимир Кирилов, който е включил
социалното
заведение
в
доброволческите
програми на фондацията. Практиката показва,
че посещенията на доброволчески групи се
отразяват много положително, както на децата
в неравностойно положение в социалните
заведения, с които доброволците непрекъснато
работят, така и на самите доброволци.

КМЕТЪТ НА ОБЩИН БЕРКОВИЦА
СЕ СРЕЩНА С ОТБОРА ПО
ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ

Кметът Димитранка Каменова прие в кабинета си
берковския отбор по приложно колоездене, заедно с
единия от треньорите Цветана Петкова. Берковският
клуб направи блестящо представяне. За участието
си в 6 кръга от април до месец юни тази година,
завоюва 6 първи места. Децата подариха всичките
си купи на кмета и благодариха за помощта, която
оказват общинското ръководство и Общински съвет
на клуба. Г-жа Каменова бе силно развълнувана от
жеста и заяви на младите колоездачи, че купите ще
бъдат поставени на специално място, защото това
е гордост за Община Берковица. Кметът пожела
класиране за Европейско първенство и изрази
радостта си, че децата на Берковица се занимават
със спорт в свободното си време. Г-жа Каменова
подари на всяко дете тениска с герба на общината.

4

К О М - брой 156(85), четвъртък - 01 - Август 2013 г.
БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 176
ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Берковица отбеляза 176 години от рождението
на Васил Левски. Събитието бе организирано от
клуба на учителите-пенсионери. Прочетено бе
слово за живота и делото на Апостола и кратък
рецитал. В знак на признателност бяха поднесени
цветя пред паметника на революционера, който се
намира на бул. „Мрамор“. Сред присъстващите бе
и зам. кметът Радослав Найденов, който от името
на кмета Димитранка Каменова почете събитието
и положи цветя пред паметника на Апостола.
Васил Иванов Кунчев е идеолог и организатор
на българската национална революция. Той е
основател на Български революционен централен
комитет (БРЦК) и Вътрешна революционна
организация (ВРО). Вярата и дейността на Левски
са основа на Априлското въстание и борбите за
освобождение. Жизненият път на Апостола на
свободата завършва на 19 февруари (6 февруари
стар стил) 1873 г. в София, където бива обесен.

ПРОЕКТ „ПРИЯТЕЛИ НА
ПРИРОДАТА“ В ЦДГ „ПРОЛЕТНА
ДЪГА“

Приключиха дейностите по проект „Приятели
на природата” от Национална кампания „Чиста
околна среда 2013” на ПУДООС към МОСВ в
ЦДГ „Пролетна дъга”. Детската градина вече
разполага с мултимедия, която ще бъде използвана
в обучението по образователни направления и за
повишаване качеството на квалификационната
дейност на учителите. Педагогическият персонал
ще провежда ежегодно занимания на екологична
тематика, целящи да затвърдят у децата наученото
при реализация дейностите по проекта. Всяка група
разполага с модерни миниконтейнери за разделно
събиране на отпадъците ,така че децата ще се включат
в реални ситуации и инициативи по опазване на
околната среда. Успех за детското заведение ще
бъде деца и родители да откликнат и старателно
да разделят отпадъците и в детската градина, и у
дома. На всяка площадка са монтирани пейки и
масички за дейности на открито – занималня сред
природата. Обогатен е зоокъта в детската градина
с различни видове рибки. Монтирани са дървени
сандъчета – цветни градинки за всяка група и

ЕДНО ОТ НОВИТЕ ПОПЪЛНЕНИЯ
НА ЛЕГЕНДАРНАТА ГРУПА
„ДИАНА ЕКСПРЕС“ Е
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ОТ
БЕРКОВИЦА

Една от легендите на българската естрада – групата
„Диана Експрес” се завърна на сцена и отново
радва публиката с незабравимите си хитове :„Блус
за двама”, „Есен”, „Две праскови и две череши”,
„Утре”. „Диана Експрес“ е с нови попълнения,
сред които 35-годишния Александър Георгиев от
Берковица. Неговото влизане в групата е било
идея на Илия Ангелов. Ето какво споделя той в
интервю за vsekiden.com: „Бях чувал няколко пъти
как свири и пее в пиано бар. Предложих го на
групата. Митко също го чу и го хареса. Дадохме
му да научи няколко наши неща, а той се справи
превъзходно. И сме много щастливи, че намерихме
такова момче, което освен като музикант, ни пасва
и като човек”, разказа певецът и обясни, че група се
прави не само от професионалисти, но най-вече от
приятели. „Има музиканти, които са родени, за да
се занимават с музика, има и такива, които мъчат
занаята. Сашко е от тези, които са родени, за да
свирят, да забавляват хората”, хвали го и Митко.
Твърди, че освен много добър китарист, заекът
в бандата Александър е и отличен певец. Вече са
решили да му дадат поне 4 песни, които в бъдеще
ще изпълнява вместо Илия по време на концерт.
Убедени са, че колкото повече добри певци има в
една банда, толкова е по-добре. Младият музикант
пък казва, че е имал и друга група, но да свири
точно в тази е сбъдната мечта. „Слушал съм плочи
на „Диана Експрес” като съвсем малък. Имал съм
мечта да съм с тези хора. Но никога не съм очаквал,
че един ден ще свиря с тях”, разказва той. За личния
си живот не споделя нищо освен че произхожда от
музикално семейство и има 3-годишно дете, което
си играе с китари и очаква да наследи занаята му.
закупени малки инструменти, с които децата
реално ще могат да възпроизведат природата в края
на зимата, като посадят семена, луковици и цветя.
Така ще се постави началото на екологосъобразно
поведение в малките възпитаници. Алпинеумите
в двора на детската градина радват погледа с
разнообразните растителни видове, закупени и
засадени в резултат на реализацията на проекта.
Създаден бе клуб „Приятели на природата”, който
разполага с отличителни тениски. През есента
ще бъдат поставени къщичките за птици и децата
, грижейки се за тях през зимата ще научат много
за зооразнообразието в нашия регион. През
следващата учебна година ще се отбележи деня
на биологичното разнообразие и здравословното
хранене – 22 април и ще бъдат изготвени
мултимедийни презентации на тема „Природата
и ние”. Така
осигурявайки устойчивост на
проекта, рационално ще се използват придобитите
материални активи, ще се формира позитивна
нагласа и емоционална отзивчивост към природата и
изграждане у децата ценностна система,ориентирана
към
здравословен
начин
на
живот.

НИКОЛАЙ ЙОВКОВ С ИЗЛОЖБА
КЕРАМИКА ОТ ТРОЯН В
ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ

Прочутият троянски керамик Николай Йовков
показа своето изкуство в Етнографския музей на
Берковица.Неговата изложба и тази на дъщеря
му Ралица Йовкова, която е четвърто поколение
керамик бяха открити на 11 юли 2013 г. и останаха там
до края на юли. В тях са наредени красиви изделия
за бита и за украса – стомни, кани, чинии, сервизи,
ибрици, чаши. Сред любимите форми на Николай
Йовков са “шейтанките” – дяволски стомни и кани.
Наред с троянските украси “байрак”, “пауново
перо”, “спуски”, “стоборки”, рисуваната керамика
“на прима” – с четка изписани разнообразни цветя,
възхищава “жълтурчето” на старата колибарска
глеч и зеленото на “тувала”, сочно и меко като
тревата на Балкана. Майсторът Николай Йовков е
трето поколение грънчар.”Магията на занаята е в
глината – докоснеш ли я веднъж, няма отърване.
Тя дава свобода за творчество и импровизации”
– споделя Николай. Израснал сред шума на
грънчарското колело с въртящата се глина на
тапанджата и вечно мокрите ръце на старите
майстори, той завършва Художественото училище
в Троян и Художествената академия при проф.
Венко Колев. Завръща се при корените си в Троян,
където предава опита си на десетки млади хора
в СХУПИ. Дъщеря му Ралица върви по неговите
стъпки, твори от глина прекрасни изделия, които
омагьосват със своето излъчване и съвършенство,
но се отличават от останалите със свойя характерен
стил. Както дядо си и баща си, по традиция
печели изяви и награди в страната и чужбина.

ВАЗОВИ ДНИ В БЕРКОВИЦА

На 27 юни 2013 г. в къща – музей „Иван Вазов“ бе
открита изложба „Магията на куклата“. Събитието
започна с литературно-музикална програма,
посветена на Вазов. „И мойте песни все ще се четат“ /
Вазов днес/ е една от проявите, с която Берковица ще
отбележи 163 годишнината от рождението на поета.
По свой начин д-р Стефанка Кръстева направи
публиката част от поетичния свят на Вазов. Д-р
Кръстева призна, че вълнението й е голямо, когато
говори за берковския период на писателя. Авторски
песни представи и Боби Мирчев, а публиката с
удоволствие го аплодираше. Част от програмата
бе и изпълнението на групата за стари градски
песни към пенсионерски клуб „Берковски кестен“.
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