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НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА
НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ
„ПРЕЧИСТВАТЕЛНО
СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ
ВОДИ, АЛПИЙСКО
ВОДОХВАЩАНЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА
С.БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

Първа копка по проект „ПРЕЧИСТВАТЕЛНО
СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ, АЛПИЙСКО
ВОДОХВАЩАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.БЪРЗИЯ,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА” беше направена в
местността "Равнище" край село Бързия. Стойността
на проекта е 5 695 620,88 лв. Общата цел е подобряване
условията за живот в Община Берковица,
чрез подобряване на достъпа до качествена
водоснабдителна и канализационна инфраструктура.
Конкретните цели на проекта може да
се
обобщят
в
следните
направления:
-подобряване на качеството на питейна вода
-достъпност на населението до чиста, питейна вода
-опазване на околната среда в региона и
намиране на решение за минимизиране на
загубите от водоподаването към населението.
Реконструкцията
на
съществуващата
водоснабдителна
и
разширяването
на
канализационната мрежа са важни за опазване
на околната среда и подобряване на нивото
на услугите, предоставяни на населението.
Гости на официалната церемония бяха народният
представител Петър Якимов, областният управител
на Монтана Анатолий Младенов, инж. Юлиян
Иванов – председател на ОбС Берковица, кметът
на Община Берковица Димитранка Каменова,
зам. кметът Гергана Антонова и Доминик Хамерс,
изпълнителен директор на “Геотехмин” ООД.
За приветсвия и благодарности думата бе дадена
кмета Димитранка Каменова и г-н Доминик Хамерс.
„Удовлетворена съм от това, което се случва в
община Берковица. Тази седмица слагаме началото
на втори, особено важен за хората тук проект.
Проблем с качеството на питейната вода в Бързия
има и хората идват в приемния ми ден, за да търсят
разрешаване. Доволна съм, че решихме това и след
година този проблем няма да съществува. Вярвам,
че строителите ще спазят срока и в средата на лятото
следващата година ще се поздравим с един успешно,
изпълнен проект”, подчерта Димитранка Каменова.
Проектът е с Договор № 12/321/00031 от 18.02.2010
г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони“ от Програма
за развитие на селските райони 2007-2013 г.

КВАРТАЛ ЗАРЯНИЦА С НОВА
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

Кметът на Община Берковица откри още една, нова
детска площадка за берковските деца. На 5 септември
2013 г. председателят на ОбС -Берковица инж. Юлиян
Иванов и кметът Димитранка Каменова прерязаха
лентата но новоизградената, детска площадка и
зона за отдих в жилищен комплекс Заряница. На
събитието присъстваха архимандрит Йоан, който
освети новата придобивка, жители на квартала
и малчуганите от ЦДГ „Малина“. Възпитаниците
на детското заведение поздравиха присъстващите
с културно-развлекателна програма и заслужиха
бурни аплодисменти. Стойността на проекта
„Почистване, облагородяване и изграждане на зона
за отдих и реконструкция на детска площадка“ в кв.
Заряница е на стойност 10 000 лева. Целта на проекта
е формиране на по-голяма заинтересованост у
живущите в комплекса за опазване и грижа на
новосъздадените съоражения и зони за отдих.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА
КАМЕНОВА НАПРАВИ ПЪРВА
КОПКА НА ЦЕНТЪР ЗА
НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Кметът Димитранка Каменова направи първа копка
на Център за настаняване от семеен тип в Берковица.
Както си му е редът, г-жа Каменова счупи бутилка
с шампанско за успешното завършване на обекта.
Мястото бе осветено от архимандрит Йоан и отец
Евгени. Изграждането на ЦНСТ се извършва по
Договор с ДФ „Земеделие“ по мярка 321 с номер
12/321/01099 от 03.10.2012 г., където строителноремонтните работи са на стойност 585 223.12 лв. /
без ДДС/. Предвидено е закупуване на оборудване
на стойност 38 883.00 лв. /без ДДС/. Стойността
на строителния надзор е 7 500.00 лв. /без ДДС/.
Изпълнител на строително-ремонтните дейности
е „Аи Ти Ди груп“ ЕООД – София. Проектът е с
продължителност до 15.07.2015 г. Предвижда се
изграждането на нова сграда, която ще представлява
постоянно жилище за 14 деца с умствени и
физически увреждания, които в момента се намират
в различни социални институции. Новото жилище
ще бъде построено на незастроен общински
терен на територията на закрито училище.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Многоуважаеми пенсионери и възрастни хора,
Имаме честта да Ви поздравим по случай
Международния ден на възрастните хора –
1 октомври.
Като се присъединяваме към
Вашия празник от името на общинското
ръководство желаем здраве на Вас и Вашите
семейства, както и на Вашите близки.
Нека
тяхната
обич
и
признателност
изпълва дните Ви с радост и щастие.
Честит празник!
С дълбоко уважение,
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
Инж. Юлиян Иванов
Председател на ОбС - Берковица

СРЕЩА С ПРЕЗИДЕНТА

Президентът Росен Плевнелиев, прие на „Дондуков“
2 ръководството на Националното сдружение на
общините в Р България. На срещата с председателя
на УС на НСОРБ Тодор Попов, заместникпредседателите на Сдружението Димитранка
Каменова и Красимир Мирев и с изпълнителния
директор Гинка Чавдарова държавният глава е заявил
съпричастността на президентската институция с
каузата на българските общини, които винаги са
били добър партньор на държавните институции.
„Чувствам като свои проблемите на местните власти
и президентската институция ще бъде и занапред
партньор на общините за решаването на техните
проблеми“, подчерта президентът по време на срещата.
Пред държавния глава представителите на местните
власти са обявили, че очакват Законът за държавния
бюджет за 2014 година да „демонстрира различно
отношение към общините“, като бъдат намерени
форми за допълнително финансиране на местните
бюджети. Ръководството на НСОРБ е призовало
за реална децентрализация и за преустановяване
на подхода, при който с промени в нормативните
актове на общините се прехвърлят задължения,
без да е налице необходимото финансиране
за тяхното изпълнение. Представителите на
местното самоуправление апелираха също така
през следващия програмен период след 2014 г. да
бъде осигурен достъп на всички населени места до
европейско финансиране. Това може да се случи
с промяна на дефиницията за „селски район“ в
Програмата за развитие на селските райони в периода
2014-2020 година. По думите на председателя на УС
на НСОРБ Тодор Попов, по този начин повече от
1600 села с над половин милион души население
ще получат нови възможности за развитие при
липса на инвестиции. Президентската институция
и НСОРБ се договориха да взаимодействат тясно по
отношение на законодателните инициативи, които
засягат развитието на местните власти. /president.bg/
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На 03.09.2013 г. се подписа първия договор на Община
Берковица – Договор № 46/3/3210253/03.09.2013
г., тристранно от „МИГ-Берковица и Годеч“ и
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. Общата стойност на договора е 44
035,00 лева /без ДДС/. За избор на изпълнител, ще
се проведат две обществени поръчки чрез публична
покана съответно за: 1. Доставка и монтаж на
професионално кухненско оборудване за нуждите
на „Домашен социален патронаж“, Берковица –
стойност на обществената поръчка: 20 745.00 лв. /
без ДДС/. 2. Комплексна доставка на автомобил –
ван за нуждите на „Домашен социален патронаж“,
окомплектован с четири броя фабрично нови
зимни гуми – стойност на обществената поръчка:
23 290.00 лв. /без ДДС/. Договорът е със срок за
изпълнение 12 месеца от датата на подписването му.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В
ПОМОЩ НА СОЦИАЛНО
СЛАБИ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА ПРИ
СВЪРЗВАНЕ НА ДЕКОДИРАЩИ
УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

По инициатива на кмета Димитранка Каменова
в Община Берковица е осигурен техник, който ще
съдейства на социално-слаби и възрастни хора,
имащи затруднения при свързване на декодерите
за предстоящата цифровизация. За периода от
1 до 31 октомври 2013 г. жителите на Община
Берковица, закупили с ваучери своите декодери
ще могат да потърсят съдействие на тел: 0953/ 88404, технически секретар на кмета. Общинското
ръководство е осигурило безплатно кабели, ако
липсват такива за свързване на устройството към
телевизора. Ако обаче се налага подмяна на антените,
това ще е за сметка на съответното домакинство.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОЩЕ
ЕДИН ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО
ОПАК

Община Берковица е с още един одобрен проект по
ОПАК, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките
ресурси”,
подприоритет 2.2. „Компетентна и
ефективна държавна администрация”, бюджетна
линия BG051PO002/13/2.2-11. Наименованието на
проекта е “Общинска администрация Берковицаефективна и отзивчива” и е на стойност 89 902,32 лева.
Целта на проекта е повишаване на квалификацията
на служителите в общинска администрация
Берковица чрез обучение в страната. Общата цел на
проектното предложение кореспондира с целта на
процедурата за „Повишаване на квалификацията
на служителите в администрацията на общинско,
областно и централно ниво чрез обучение в страната”.
Целта на всяко общинско ръководство е правилно
и рационално управление на общинските средства
и ресурс. Това е възможно единствено чрез добре,
подготвени общински кадри. Именно повишаването
на квалификация на служителите ще допринесе за
постигане на целите на местно ниво на стратегическа
цел 1 „Качествено управление на човешките
ресурси за постигане на правилно и рационално
използване на обществените средства” на Стратегия
за управление на човешките ресурси в държавната
администрация 2006-2013 г. , както и за постигане
Стратегическата цел на ОПАК за „Подобряване
на работата на държавната администрация за
реализиране на ефективни политики, качествено
обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на
условия за устойчив, икономически растеж и заетост”.
Постигането на целта ще способства за постигане на
цел 5 „Мотивиране на служителите за постигане на
необходимото качество и ефективност на влагания
труд” на Стратегия за управление на човешките
ресурси в държавната администрация 2006-2013 г.

СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА
„КОМЕНСКИ” В ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

Община Берковица бе домакин на първата работна
среща по проект „Превенция и образование –
сътрудничество между местните власти и полицията,
насочено към училищата и образователните
институции” реализиращ се по секторна програма
„Коменски”,
Регионални
партньорства
на
Програмата „Учене през целия живот”. Партньор
на община Берковица по проекта е община Елбльог,
Република Полша. Тя е представена от 8-членна
делегация, която ще вземе участие в поредица от
работни срещи, които ще се състоят в периода от 19
до 23 септември. Първата среща беше проведена в
заседателната зала на Общинска администрация гр.
Берковица и започна с официална пресконференция
за представяне на проекта и партньорите, участващи
в него. Официални гости на събитието бяха г-жа
Гергана Антонова – Зам. Кмет на Община Берковица,
г-н Радослав Найденов – Зам. Кмет на община
Берковица, Комисар Валери Димитров – Началник
Отдел „Охранителна полиция” гр. Монтана, Гл.
инспектор Валери Йорданов – Началник Районно
Управление Полиция гр. Берковица, г-н Румян
Иванов – Директор на Гимназия „Д-р Иван Панов”
и г-жа Ваня Младенова – Директор на „Трето
основно училище “Иван Вазов”. Екипът, който
ще има задачата да управлява проекта в рамките
на две години е представен от Ръководител –
Паулина Харалампиева (мл. Експерт „Европейско
финансиране, програми и проекти” към Общинска
администрация Берковица), Координатор –
Бистра Матерова (учител в Гимназия „Д-р Иван
Панов”) и Счетоводител – Людмила Иванова
(счетоводител в Гимназия „Д-р Иван Панов”).
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„ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И
КОМПЕТЕНТНА“

Във връзка с изпълнение на проект „ОбА Берковица-съвременна
и
компетентна”
по
ОП„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 се проведоха обучения
на служителите. В направление 2 „Обучения
по ключови компетентности“ служители от
администрацията взеха участие в обучение на
тема: „Лидерски умения и екипна ефективност” и
„Етика в администрацията, социални отношения,
ефективни преговори и справяне с конфликти“.С
изпълнението на проекта 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. Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на ОП “Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз
чрез
Европейския
социален
фонд.

„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“
ОТЧЕТЕ НАПРЕДЪКА ПО
РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ И
ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРИЛАГАНЕТО НА СМР

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА
ГОДИНА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

135 са първокласниците в община Берковица тази
година. По традиция, общинското ръководство
посети тържествата за първия, учебен ден в
различни училища в града.
Новата, учебна
2013/2014 година в община Берковица започва
и с обновена и подобрена училищна база. Някои
учебни и детски заведения претърпяха ремонти
в рамките на спечелени и реализирани проекти.
Предстоят още ремонти и обновяване на сградния
фонд на учебните заведения. Във второ ОУ „Христо
Смирненски“ бе изградено ново, баскетболно
игрище, средствата за което са осигурени от
Община Берковица. В срок бяха организирани
дейностите по обезопасяване на районите около
учебните заведения, с цел недопускане на ПТП. Като
приоритетна дейност през новата, учебна година
остава създаването на добри условия за провеждане
на качествен, учебно-възпитателен процес. Работата
по подобряване, модернизиране и преоборудване
на учебните и детски заведения в община
Берковица, ще продължи и през новата учебна
година, категорична е г-жа Димитранка Каменова.

Сдружение с обществено полезна дейност „Местна
Инициативна Група- Берковица и Годеч” проведе
годишен семинар за отчитане напредъка по
реализиране на Стратегия за местно развитие на
МИГ-Берковица и Годеч, представяне на резултати
от прилагането на СМР (конкретни продукти, нови
производствени практики и технологични решения)
и дискусия с широката общественост, относно
социално-икономическото развитие на територията.
На събитието присъстваха зам. областния управител
Милен Гечовски, Председателят на ОбС –Берковица
инж. Юлиян Иванов, кметът на Община Берковица
Димитранка Каменова, кметът на Вършец,
експерти от Министерството на земеделието,
Директорът на Областна служба по земеделие,
членове, съмишленици, колеги, бенефициенти,
представители на Община Берковица и Община
Годеч и всички заинтересовани лица. Кметът на
Община Берковица Димитранка Каменова, която е
Председател на УС на сдружението откри семинара
и накратко представи изпълнението на дейностите
по Стратегията за местно развитие на територията
на „МИГ – Берковица и Годеч“. Г-жа Каменова
подчерта, че двете общини гледат към следващия
програмен период. „Само този, който си поставя
ясни цели би могъл да ги изпълни. А ние сме
такива и ще продължим да работим за подобряване
благосъстоянието на общините Берковица и
Годеч“, допълни още кметът Димитранка Каменова.
Към „МИГ – Берковица и Годеч“ са приети 54
проекта, от които одобрени от МИГ са 37, 15 са
одобрени от ДФЗ и са сключени 13 договора.
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НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ І ОУ
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА
„Н. Й. ВАПЦАРОВ“
БЕРКОВИЦА ЩЕ ПОДКРЕПИ
КАМПАНИЯ НА МЛАДЕЖИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА КАЛЕТО
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СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ 2. ОУ
„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” –
БЕРКОВИЦА

С писмо до ръководството на Община Берковица,
група млади берковчани потърсиха съдействие
за организиране на кампания за почистване и
облагородяване на Берковския лесопарк „Калето“.
Инициативата ще бъде напълно подкрепена
от администрацията.
Предстоят срещи за
координиране на действията за предстоящата
кампания. Всеки желаещ може да се включи.

ОТВОРЕНО
ПИСМО ВЪВ ВРЪЗКА С
КАМПАНИЯ
„ДА
ВЪЗСТАНОВИМ
Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров” спечели
проект „Различни, но заедно можем повече” на БЕРКОВСКОТО КАЛЕ“
стойност 15 000 лева, финансиран от Център за
образователна интеграция на децата и учениците Здравейте,
от етническите малцинства към МОН, за периода Берковският лесопарк „Калето” е място,
01.10.2013 – 31.09.2014 година. Стремежът на събрало спомените на много поколения
училището е утвърждаване на разнообразни форми берковчани. Гледката, откриваща се от върха
на интеркултурно образование, с цел развитие на му, изпълва съзнанието на всеки един посетител
интеркултурна компетентност, междуетническа и разкрива красивата необятност на нашия
толерантност, приятелство и взаимопомощ край. Крепостните останки напомнят за
между децата и недопускане ранното отпадане минало, изпълнено с величие, за древни епохи и
от училище. Повишаване квалификацията на родови корени. Стратегическото му положение
учителите за работа в мултиетническа класна стая предоставя на берковчани спокойствие, ведрина
и по- голяма подкрепа от страна на родителите. и свежест само на 5 минути от градския център.
В днешно време постоянно чуваме да се
МЕДАЛИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ говори за липса на паркове, места за отдих от
МНОГОЖАНРОВ ФЕСТИВАЛ НА забързаното ежедневие и културни обекти в
различни точки на страната. А предпоставките
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
да излезем с едни гърди напред в това отношение
са налице. Берковчани обичат Калето, обичат
разходките с приятели и любими хора и една
бъдеща инициатива то да бъде възобновено и
реконструирано поне отчасти, би се явило като
един обединителен жест към всички нас в тези
времена, изпълнени с апатия и сивота на делника.
Само по себе си Калето би се превърнало в
притегателен център за набиране на посетители
в нашия град, би променило неговия облик и би
било част от една ефектна рекламна кампания на
града ни. Далеч сме от мисълта, че това ще бъде
лесно, но също така вярваме, че усилията ще си
заслужават. При правилен подход, стратегическо
Кметът на Община Берковица Димитранка разпределение и най-вече – желание за прогрес,
Каменова поздрави клуб „Диабетика“ от с. лесопаркът може да бъде вдигнат отново на крака.
Боровци и Теменужка Михайлова, председател на От наша страна предлагаме помощ – физическа,
Общинската организация на съюза на инвалидите обществена и координационна. Ние нямаме
за отличното представяне на седмия Републикански, финансова възможност за определена част от
многожанров фестивал на хора с увреждания, който действията, които трябва да бъдат предприети,
се проведе на 31 август и 1 септември 2013 г. в нямаме административните права и функции,
Перник. Грамота и сребърен медал от фестивала за които биха разрешили една подобна инициатива,
Теменужка Михайлова, а бронзов медал и грамота но имаме младежкия заряд и амбицията да
за клуб „Диабетика“ с. Боровци, фолклорна група останем в града си, да се радваме на природата
„Росен здравец“. Диплом за отлично представяне е тук и да изживеем старините си под връх Ком.
получила Венета Георгиева от с. Боровци за отлично В тази връзка сме готови да помагаме с всичко
представяне в раздел „Плетиво и бродерия“. Грамота в името на града и в частност – лесопарка.
за добро представяне на обичай „Заключване“ Наясно сме, че началото е трудно, но знаем,
за: Иванка Найденова, Матрона Иванова, Марин че трябва да се опита. С последователни,
Йорданов, Невенка Цветкова и Милен Данаилов поетапни и отмерени стъпки, колкото и
от с. Боровци. Седмият, републикански фестивал трудни и бавни да са те, ние можем да излезем
на хората с увреждания е събрал в Перник 1700 на европейския път и да дадем онзи начален
участници от цялата страна и Македония. Хора с тласък на Берковица, от който тя се нуждае.
различни съдби са пели, танцували, рецитирали, Обръщаме се към Вас с молба да се присъедините
демонстрирали разнообразните си таланти и към това дело, да спомогнете за неговата
показали, че изкуството осмисля живота им. реализация и да направите така, че ние – малкото
Събитието се провело под патронажа на кмета останали в Берковица млади хора – да продължим
Росица Янакиева. Участниците, обединени в да се борим за града си и да живеем с желание сред
над 100 групи, са се състезавали в 19 жанра. неговата красота и спокойствие. Ние искаме да сме
тук – убедете ни, че има смисъл да продължаваме
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
да живеем с надежда за бъдещето на Берковица.
ОСИГУРЯВА РАБОТА НА 32-МА
Готови сме за участие в срещи, дебати и реални
действия в името на лесопарка и града ни като цяло.
ДУШИ ПО ПРОГРАМА
32-ма души са назначени на работа от 23
септември 2013 г. по Национална програма „От Нека покажем, че апатията и бездействието
социални помощи към осигуряване на заетост“.
са чужди за жителите на града под връх Ком.
Наетите лица са с трудови договори и ще бъдат
„работници-бедствия и аварии“ към общината.
С уважение,
Над 300 трайно, безработни в Община
Група млади берковчани
Берковица вече са назначени по програми.

От месец октомври, тази година във 2. ОУ „Христо
Смирненски” – Берковица ще стартира проект
„Еднакви в многообразието”, финансиран от
Центъра за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства. Основната
му цел е въвеждане и развитие на разнообразни
форми на интеркултурно образование, насочени
към запазване и развитие на културната
идентичност на етническите малцинства. Проектът
е на стойност 15 000 лева, а партньор е ОбСО –
Берковица. В продължение на 10 месеца учениците
от училището ще се учат на фолклорни танци и ще
овладяват театралното изкуство. Предвидените
дейности са насочени към съхраняване и развиване
на културната идентичност на децата и учениците
от етническите малцинства и техните връстници
в интеграционна мултикултурна среда (Театрална
формация, Танцова формация). Към училището
ще работи консултативен кабинет за родителите и
учениците. С цел повишаване квалификацията на
педагогическия персонал за работа в мултиетническа
среда е предвидено и обучение за учителите.

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА КЛУБ
„ДИАБЕТИКА“ ОТ ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ

Със съдействието на ръководството на Община
Берковица, клуб „Диабетика“ от село Боровци взе
участие в първия, балкански, фолклорен фестивал
„Неделино 2013“, който се проведе в Неделино на
6,7 и 8 септември 2013 г. За доброто си представяне
клубът е спечелил сребърен медал. Надпяването
в града се провежда за 12-ти път, но тази година
от национален той прераства в балкански,
заради участията на самодейци от Македония,
Сърбия, Румъния, Молдова, Гърция и Турция. За
клуб “Диабетика” това е поредното презнаниел

БЧК – ПОДПОМАГАНЕ С ХРАНИ
ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ
ЗАПАСИ НА ЕС

От 23.09.2013 г. до 04.10.2013 г. от 8.00 –
12.00 часа. в сградата на Домашен социален
патронаж ще се извършва регистрация на
правоимащите лица. Необходими документи:
1.Лична карта
или
2.Пълномощно,
нотариално
заверено
и
личните
карти
на
двете
лица.
От 07.10.2013 г. до 31.10.2013 г. е първият
транш на подпомагане с храни. Вторият
транш е от 01.12.2013 г. до 23.12.2013 г.
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ПРАЗНИЧНА ХРОНИКА

„БАЛКАНЪТ ПЕЕ И ТАНЦУВА“

БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА ОФИЦИАЛНИЯ ПРАЗНИК НА
ГРАДА – РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Близо 800 участници се включиха тази година в
традиционния фолклорен фестивал в Берковица
„Балканът пее и танцува“, който се проведе на
7 и 8 септември 2013 г. В двата почивни дни
в Градската градина се изявиха участници от
цяла България. Състави от цялата страна и от
Община Берковица показаха уменията си в
областта на танцовото и песенно, фолклорно
200 ГОДИНИ ХРАМ „РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА
изкуство. Гости от областите Видин, София,
БОГОРОДИЦА“
Плевен, Враца и Монтана представиха автентичен,
обработен и градски фолклор. Фестивалът и тази
година съвпадна с празника на Берковица – 8
септември-Рождество на Пресвета Богородица.
Проявата премина в осем раздела: Градски
фолклор – стари градски песни, показ на градски
костюми; Духови, жанрови
и
сватбарски
оркестри; Фолклорно, танцово изкуство; Народни
песни; Народни обичаи, легенди, гатанки; Показ
на народни
носии; Фолклор на етнически
групи; Обработен фолклор. Целта на проявата е
съхранението и популяризирането на българския
фолклор- градски, автентичен и обработен.
Празничната програма започна с тържествени
приветствия на официалните лица. Негово Високо
Преподобие Архимандрит Антим-протосингел на
Видинска митрополия отправи своите празнични
слова и благослови всички. Госпожа Димитранка
Каменова,
кметът
на
община
Берковица
поздрави всички жители и гости на града.

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО
РЪГБИ 7 В БЕРКОВИЦА

На 6 и 7 септември Берковица бе домакин на
международен турнир по ръгби 7 „Димитър ГавриловТренера“. Проявата се организира от берковския
клуб „Балкански котки“ със съдействието на
Община Берковица. Участваха 6 отбора, от които
един румънски, домакините „Балкански котки“ бяха
с три отбора, „Янтра“ Габрово и „Варварите“. Преди
официалното откриване на турнира с едноминутно
мълчание бе почетена паметта на Димитър
Гаврилов, най-успешния и дългогодишен треньор.
Ръгби в Берковица има от 1973 година. След 1984
година ръгбито става един от основните спортове
в Берковица. През 1993 година при реформа на
спорта в България се образува самостоятелен
ръгби клуб, който носи името “Балкански котки”.

45 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБ „БЕРКОВСКИ КЕСТЕН“ И
15 ГОДИНИ ПЕВЧЕСКА ГРУПА
„ЗДРАВЕЦ“

ПРОИЗВЕДЕНО В БЕРКОВИЦА

На 8 септември 2013 г. най-старият храм в
Берковица „Рождество на Пресвета Богородица”
чества своята 200 годишнина. С благословението
на Негово Високопреосвещенство Видинския
митрополит Дометиан бе отслужена тържествена
Света литургия
от
Негово Преосвещенство
Велички Епископ Сионий в съслужение с
Негово Високопреподобие архимандрит Антим,
протосингел на Видинска митрополия, иконом
Петър Георгиев, архиерейски наместник на
Берковска духовна околия, както и от свещеници
от околията и храма. Църквата бе изпълнена
с множество вярващи християни, дошли да се
поклонят пред Божията Майка. Благословение към
вярващите и благочестивото население на Община
Берковица отправи епископ Сионий, който пожела
Божията Майка да бди и покровителства града и
да бъде опора на всички по пътя към спасението.
Празникът завърши с изпълнения на църковни
песни от смесен хор с ръководител Петър Петров.
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ГОДИНИ

ДЕТСКИ

ЦЕНТЪР

„КАМБАНКА“

Танци, занимателни игри и изненади за 10-ия рожден
ден на Детски център „Камбанка“ в Берковица. Десетки
малчугани се забавляваха на тържеството, а найголямата изненада бе огромната празнична торта.

Това бе един от акцентите на програмата за празника
на Берковица. 15 местни майстори представиха своите
занаятчийски произведения, които предствляваха
интерес за жителите и гостите на града. В
експозицията бяха включени експонати, изработени
в арт-ателиетата на социалните домове в Берковица.
Експонатите бяха разположени в Градската градина.
ПИАНО БАР НА ОТКРИТО В БЕРКОВИЦА

За втора, поредна година в Берковица пиано
бар под открито небе. Мероприятието е част
от празничния коктейл, който екипът нa кмета
Димитранка Каменова подари на жителите
на Берковица, по случай празника на града.

Четиридесет и пет години от създаването на
Пенсионерски клуб „Берковски кестен“ и 15
години певческа група „Здравец“ отпразнуваха
хората от трета възраст в големия салон на
читалище „Иван Вазов“ на 18 септември 2013 г.
Празникът бе уважен от председателят на ОбС
–Берковица инж. Юлиян Иванов и заместниккметовете Гергана Антонова и Радослав Найденов.
С кратка презентация бе припомнена историята на
създаването на клуба и разказано бе за живота на
пенсионерите в него. Клубът е създаден през 1972
година, а първият председател е Надка Ненчева.
Председателят на пенсионерски клуб „Берковски
кестен“ Ангел Кралев изказа благодарност на
ръководството на Общината в лицето на кмета
г-жа Каменова, за това, че ги подкрепя и винаги
се отзовава на техните нужди и молби. Той
пожела на празнуващите да бъдат здрави, бодри и
енергични, заобиколени от роднини, приятели и
близки, да намират радостни поводи да се веселят
и забавляват. Присъстващите бяха поздравени
и от председателите на още 17 пенсионерски
клуба. Празничната програма продължи със
стихове и песни за Берковица в изпълнение на
певческа група „Здравец“ . Читалищната зала
беше изпълнена до краен предел от приятели
и съмишленици на хората от третата възраст.
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