
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
вторник, 01 април 2014 г., БРОЙ 163(85).      Разпространява се  безплатно! 

ПРЕДСТОИ РЕМОНТ НА 
ДЕТСкА гРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ ПО 

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕкТ ПО „кРАСИВА 
БЪЛгАРИЯ“

На 18 март 2014 г. кметът на Община Берковица 
Димитранка Каменова подписа в Министерството 
на труда и социалната политика споразумение 
по проект „Красива България“.  На специална 
церемония в присъствието на Министъра  на 
труда и социалната политика Хасан Адемов, 
заедно с председателя на Комисията по труда и 
социалната политика към НС Корнелия Нинова и 
заместник-министър Светлана Дянкова, кметове и 
областни управители получиха своите споразумения. 

Проектът на Община Берковица  е за укрепване на 
фасади и вътрешен ремонт на Детска градина „Звънче“. 
Неговата обща стойност е 62 105 лева. От тях 59 000  
лева са предназначени за строително-монтажни 
работи и 3 105 лева – за организация, управление и 
изпълнение от страна на проект „Красива България“. 

Финансовият принос на Община Берковица 
е в размер на 50 % или 31 052 лева. Ремонтните 
работи предвиждат – ремонт на фасадата, 
конструктивно укрепване на северозападна и 
североизточна фасада, шпакловане, боядисване 
и подмяна на прозорци и врати, подмяна на 
подови настилки на засегнатите помещения и др. 

За поредна година Община Берковица успешно 
печели и изпълнява проекти по „Красива България“. 
„Красива България” е предпочитан проект от 
общините заради кратките срокове, в които се постига 
траен социален ефект от изпълняваните дейности. 

Чрез него се подобрява обществената среда и 
социалната инфраструктура, подпомага се малкия 
и среден строителен бизнес, създават се условия за 
устойчива заетост на работната сила в общините и се 
разширява потенциалът за заетост на безработните 
лица чрез обучения за придобиване на професионална 
квалификация”, подчерта министър Адемов.

Тази година по проекта ще бъдат обновени 40 обекта 
по мерки М01 „Подобряване на обществената среда в 
населените места”, М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура” и М02-01 „Социални услуги от 
резидентен тип”. Общата стойност на обектите за 
2014 г. е 6.4 млн. лв. В Националния план за действие 
по заетостта са предвидени 3 млн. лв., а останалите 3.4 
млн. лв. са финансиране от кандидатите. От началото 
на самостоятелното изпъление на проект „Красива 
България” до сега са финансирани и реализирани 
близо 1 300 обекта на стойност 165 млн. лева.

ОБЩИНА БЕРкОВИЦА ИМА НОВА 
СМЕТОСЪБИРАЧНА МАШИНА

Новият сметосъбиращ камион DAF, който е  с 
екологичен  сертификат “Евро 6” пристигна месец 
март  в Берковица. С машината практически могат да 
бъдат извозени 16 кубика битови отпадъци,  защото в 
камиона има специални преси, които намаляват обема 
на боклука . Новата техника ще бъде използвана за 
сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци 
от Берковица  и околните села. Техниката, която 
се използва сега, е много стара, често се чупи и 
ремонтът й излиза скъпо. Това е вторият модерен 
камион, който общинското ръководство купува по 
одобрен проект „Усъвършенстване на системата 
за организирано събиране и транспортиране на 
битовите отпадъци на територията на Община 
Берковица“  към ПУДООС. Първата машина е 
MULTICAR M 27 - многофункционална машина за 
професионални нужди с двукръгова  хидравлична 
система,  задвижване  4х4 и с гребло за сняг. В 
града и селата са доставени и 40 бр. контейнери.

Необходимостта от реализация на проекта 
е опазване на природната среда в община 
Берковица, подобряване на събираемостта на БО 
от населените места в общината и премахване на 
нерегламентирани сметища. Това ще доведе до 
ограничаване безразборното изхвърляне на отпадъци 
от населението. По този начин местните жители ще 
се стимулират да опазват околната среда, което ще 
осигури възможност за почистване на замърсените 
площи. С пълноценното използване на поставените 
съдове за отпадъци ще се осигури защита за 
здравето на хората, ще се насърчи опазването от 
замърсяване на почвата и речните потоци. При 
наличните транспортни средства и съдове за смет, 
които са стари и амортизирани, се затруднява 
тяхното събиране и извозване. С реализацията на 
проекта ще се подобри управлението на отпадъците 
в района, ще се достигане до финансова и екологична 
устойчива система, отговаряща на съвременните 
изисквания за опазване на околната среда. 

ОТкРИВАНЕ  НА СПОРТНА 
ПЛОЩАДкА В ПЪРВО ОУ 

„НИкОЛА  ЙОНкОВ ВАПЦАРОВ“

На 13 март 2013 г. кметът на Община Берковица 
– Димитранка Каменова откри новопостроената, 
спортна площадка за баскетбол и хандбал в Първо 
основно училище “ Никола Йонков Вапцаров“. С 
нея кметът цели оживяване на училищния двор 
и осигуряване на безплатен достъп до спортното 
съоръжение. Спортната площадка се реализира 
с целева субсидия от Републиканския бюджет на 
обща стойност 55 000 лева. Лентата бе прерязана от  
Димитранка Каменова- Кмет на Община Берковица, 
Катя Василева – Директор  на I ОУ и инж. Юлиян 
Иванов – председател на ОбС. На церемонията 
присъстваха  Радослав Найденов – зам.-кмет, Румян 
Горков- директор Г „Д-р Иван Панов“, Мадлена 
Борисова – Директор на ЦНСТ, учители и много деца.

ЗАПОЧНАХА РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ В ТРЕТО ОУ „ИВАН 

ВАЗОВ“ И ДЕТСкИ гРАДИНИ 
„МАЛИНА“ И „ПРОЛЕТНА 

ДЪгА“ ПО ПРОЕкТ НА ОБЩИНА 
БЕРкОВИЦА

На 24 март 2014 г. Община Берковица подписа 
договор с „Консорциум за инженеринг проектиране 
и изграждане“ДЗЗД за извършване на строително-
монтажни дейности в ІІІ ОУ „Иван Вазов” –  ремонт 
на покрива, подмяна на дограма и поставяне на 
топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация, 
изграждане на газова отоплителна система, ремонт 
на електрическата система. Цената по договора е  
319 293,86 лв.с включено ДДС. Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролетна дъга” – 
подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, 
ремонт на отоплителна инсталация. За изпълнението 
на строителството по договора цената е в размер на 
110 388.31 лв. с вкл. ДДС. Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ЦДГ „Малина”-  поставяне 
на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация. 
За изпълнението на строителството по договора 
цената е в размер на  66 011,96 лв. с вкл. ДДС.

Целият проект на Община Берковица е  
„Подобряване на образователната инфраструктура 
в Община Берковица, чрез въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност” съгласно договор 
№ BG161PO001/4.1-03/2010/069, сключен с 
МРРБ и финансиран по Схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ номер BG-
161PO001/4.1-03/2010  „Подкрепа за прилагане 
на мерки за енергийна ефективност в общинската 
образователна инфраструктура на 178 малки общини”. 
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ОБЩИНА БЕРкОВИЦА СТАНА 

ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА 
АСОЦИАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ПЛАНИНСкИТЕ ОБЩИНИ В 
РЕПУБЛИкА БЪЛгАРИЯ

Община Берковица получи сертификат за 
пълноправно членство в Асоциацията за развитие 
на планинските общини. Това стана на проведеното на 
14 март в Парк-хотел „Москва“ в столицата, заседание 
на Управителния съвет на Асоциацията, чийто 
председател е кметът на Банско – Георги Икономов. 
Участниците в заседанието обсъдиха инструментите 
за финансиране на проекти в планинските общини 
през новия финансов период 2014 – 2020 г. на ЕС, 
както и зелената инициатива за привличане на 
допълнителни средства за дейността на АРПОПБ. 

ФОНДАЦИЯ „ДЕ ПАСАРЕЛ 
БЪЛгАРИЯ“ ПОСЕТИ 

СОЦИАЛНИТЕ ДОМОВЕ В 
БЕРкОВИЦА

4-членен екип на Фондация “Де Пасарел България” 
посети Берковица на 22 март 2014 г. Българо-
холандската организация  работи за социалното 
включване и повишаване качеството на живот на хората 
с увреждания. Екипът на организацията има за цел да 
подпомага изграждането на общество, което приема и 
подкрепя хората с увреждания, основано на принципа 
на солидарността и равноправието. Екипът, посетил 
социалните заведение в Берковица включваше Миряна 
Маламин-Сирийски – изпълнителен директор, Нели 
Илкова – координатор проекти и двама представители 
на фондацията от Холандия. Община Берковица в 
партньорство с екипа на  “Де Пасарел България” 
ще работи за реалното подобряване на условията за 
живот на хората с увреждания.  Това ще стане чрез 
прилагането на структуриран и иновативен подход 
в социалната сфера, ориентирани към качеството 
на услугата модели и икономически ефективни 
решения. Създадена е през 2011 г. от  Фондация “Де 
Пасарел Холандия” – организация – доставчик на 
социални услуги за хора с интелектуални увреждания, 
базирана в гр. Апелдорн. От 2004 година „Де Пасарел 
Холандия“ работи и в България, като в този период 
има реализирани повече от 10 проекта – всички 
свързани с подпомагане на развитието на системата 
от социални услуги за хората с интелектуални 
увреждания – изработването на модели и инструменти 
в подкрепа на социалните услуги и дейности за 
развитие на професионализма в предоставянето 
им. Фокусът на тяхната работа е основно в 
сферата на хората с интелектуални увреждания и 
тяхното социално включване, но експертизата им е 
приложима във всички сфери на социалната работа 
и  се отнася до цялата сфера на публичните услуги.

ДИСкУСИИ С гИМНАЗИСТИ ЗА 
ПСИХОАкТИВНИ ВЕЩЕСТВА

На 7 март 2014 г. в изпълнение дейностите на 
проект „Превенция и образование – сътрудничество 
между местни власти и полицията, насочено 
към училищата и образователните институции“ 
Общински съвет по наркотични вещества и 
превантивно – информационен център гр. Монтана 
(ОСНВ) посетиха Гимназия „Д-р Иван Панов“, като 
проведоха среща – дискусия с гимназистите от 9 и 12 
клас.  По инициатива на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните /МКБППМН/, съвместно с РУ 
„Полиция“ гр. Берковица и Община Берковица 
поканените лектори от  ОСНВ г-жа Мая Димитрова и 
г-жа Ваня Александрова представиха на вниманието 
на учениците презентация на тема „Психоактивните 
вещества“, след което децата гледаха филма 
„Марихуана“, финансиран от Министерството 
на здравеопазването по линия на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” и 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Накрая на  учениците бе пуснат филм на тема 
„Зависим-независим“, който представи снимки за 
хора употребяващи наркотични вещества и хора 
независими и свободни. Филмът беше изключително 
въздействащ за гимназистите. С цел превенция и  
информираност лекторите раздадоха материали, 
брошури и плакати на учениците и отговаряха 
на зададените им въпроси. Същата инициатива 
беше проведена на 21.02.2014 г. и в Трето основно 
училище „Иван Вазов“ гр. Берковица, местен 
партньор по проекта, на учениците от 6 и 7 клас.

 Този проект е финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия по Програма „Учене през 
целия живот”, дейност Регионални партньорства 
„Коменски”. Тази публикация [съобщение] отразява 
само личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОкА ЗА ЛИЧНИ 
АСИСТЕНТИ В БЕРкОВИЦА

Предоставянето  на услугата „Личен асистент“ 
по проект „Подкрепа за достоен живот“  е 
удължена до 31 август 2014 г. Проектът се 
о съще ствява  с  финансоват а  подкрепа 
на ОП „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския социален фонд 
на ЕС. В Община Берковица програмата работи 
от 2011 година, като услугата се предоставя  
в гр. Берковица, с. Замфирово, с.Боровци с. 
Бързия, с. Костенци, с.Слатина, с.Котеновци, 
с.Черешовица, с.Лесковец, с.Песочница. Кметът 
на общината Димитранка Каменова подписа 
допълнителни споразумения към трудовите 
договори с 69 лични  асистенти и анекси  към 
тристранните договори с 89 потребители. 
Общата стойност на проекта е 855 892.09 лв.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В РУ 
„ПОЛИЦИЯ“ – БЕРкОВИЦА

Ученици от Второ ОУ  „Христо Смирненски“ 
посетиха РУ „Полиция“- Берковица по повод 
провеждането на „Ден на отворени врати“ в 
управлението. Подрастващите бяха запознати 
с  о сновните  направления  на  полицейска 
дейност, изнесена им бе лекция, включваща и 
демонстрация на видовете оръжия.Учениците  
видяха арестните помещения, включително и 
помещенията за задържане на непълнолетни лица. 
В края на срещата  те наблюдаваха оборудване и 
демонстрация на полицейски автомобил. Целта 
на мероприятието е срещата с подрастващите да 
стане традиция в управлението на ръководството.

ВСТЪПИТЕЛНА 
ПРЕСкОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕкТ 

„ПОДкРЕПА ЗА ИЗгОТВЯНЕ НА 
ИНТЕгРИРАН ПЛАН ЗА гРАДСкО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

НА гРАД БЕРкОВИЦА“

В заседателната зала на община Берковица от 
14.00 часа на 25 март 2014 г. се проведе встъпителна 
пресконференция по проект „ПОДКРЕПА ЗА 
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 
ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 
ЗА ГРАД БЕРКОВИЦА“, Приоритетна ос 5: 
„Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане 
на капацитет на бенефициентите, Схема за 
предо ставяне на  безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за 
интегрирани планове за градско възстановяване 
и развитие II". Размерът  на финансова помощ 
е  195 360.00 лв., времетраенето на проекта е 
18 месеца. На пресконференцията присъстваха 
инж. Юлиян Иванов-председател на ОбС, зам. 
кметът Радослав Найденов, секретарят Биляна 
Стаменова, директори на дирекции и служители 
на общинска администрация. Ръководителят на 
проекта – зам. кметът Гергана Антонова  представи 
и останалите членове от екипа за управление. 
Присъстващите бяха запознати с целите, предвидените 
дейности и очакваните резултати от проекта. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския  фонд за регионално развитие.
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СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА гРУПА 

– БЕРкОВИЦА И гОДЕЧ”
В изпълнение на Стратегия за местно развитие 
на територията на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” за периода 
2012 – 2015 г. са сключени 22 договора за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ. 
На следващите редове ще представим 
част от реализираните проекти и проекти 
в изпълнение, финансирани по мерките 
от СМР на „МИГ – Берковица и Годеч”.

По мярка 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства” са сключени пет договора за 
финансиране с „Румакс 63” ЕООД, „Ардис 2006” 
ЕООД, ЗП Кръстанчо Кръстанов, ЗП Иван Стоянов 
и ЗП Даниел Костов. Инвестициите, предвидени 
в проектите са изпълнени и са на обща стойност 
483 950 лв., в т.ч. безвъзмездна помощ 241 980 лв.
Проект „Закупуване на редосеялка за окопни 
култури 6 редова с торовнасяне” на ЗП 
Даниел Костов е финансиран по мярка 121 
„Модернизиране на земеделските стопанства” 
на Стратегия за местно развитие на територията 
на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 
БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” по ПРСР 2007-2013. 
Проектът предвижда инвестиции за 
закупуване на сеялка за окопни култури, като 
реализацията му ще доведе до постигането на 
важни цели за развитието на стопанството:
•	 Подобряване	 качеството	 на	
произвежданите земеделски продукти. 
•	 С	въвеждане	в	експлоатация	на	земеделската	
техника, агротехническите мероприятия ще се 
извършват навреме, в съответствие с изискванията, 
качествено и бързо. Рискът от технически проблеми 
по време на критичните периоди в отглеждането 
на земеделските култури значително ще се намали;
•	 Подобряване	 на	 наличните	
материални активи на стопанството;
•	 Подобряване	 на	 ефективността	 на	
използваните при производството суровини;
•	 Подобряване	 възможностите	 за	
производство на собствени продукти.

„Желанието ми за модернизация на производствения 
процес и подобряване условията на труд в моето 
стопанство ме мотивираха да кандидатствам за 
закупуването на планираната в проекта инвестиция 
- Сеялка за окопни култури (пневматична сеялка). 
Тя е нова, модерна, шест редова с торовнасяне, 
с която смятам да засявам пролетниците си без 
използване на външни услуги, както досега. 
Земеделието е „завод на открито” и променливите 
метеорологичните условия, характерни за нашия 
район често пъти не позволяват навременна 
сеитба, особено когато разчиташ на външни услуги. 
Извършването на инвестицията ще допринесе за 
навременното извършване на агротехническите 
мероприятия, независимостта ми от външни 
услуги, намаляване на разходите и съответно 
намаляване на себестойността на произвежданата 
продукция. Това са предпоставки за повишаване 
на конкурентоспособността на моето стопанство.”

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” е една от най-желаните мерки 
от кандидатите на територията на „МИГ – Берковица 
и Годеч”. По нея са подадени общо 24 заявления 
за кандидатстване на обща стойност над 2 млн. 
лева. Дванадесет са сключените договори с обща 
стойност на безвъзмездната помощ 506 860 лв. при 
финансиране 70%. Шест от проектите са изпълнили 
предвидените дейности, а останалите са в процес на 
изпълнение. По мярката се предвиждат инвестиции 
в разнообразни дейности и сфери като: оборудване 
на два автосервиза, ремонт и оборудване на магазин 
за авточасти, хранителен магазин, създаване на 
фризьорски салон, закупуване на машини за 
мебелно производство, закупуване на машина за 
производство на улуци, ателие за производства на 
бижута, изграждане на къщи за гости и създаване 
на ресурсна платформа „интелигентен туризъм“ - 
специализиран софтуер за генериране на оферти 
за налични туристически услуги на територията 
на МИГ-а от различни доставчици и въвеждането 
на електронен туристически пътеводител.

Един от реализираните проекти по мярката отвори 
врати за нова сладкарница и обновен сладкарски 
цех на фирма ЕТ „Боби – Бойка Найденова”. 
С инвестиция от 30 221,55 лв., в т.ч. 21 155,08 
лв. безвъзмездна финансова помощ е закупено 
обзавеждане на сладкарница и специализирано 
оборудване за сладкарски цех за производство 
на сочни сладкарски изделия – пасти, торти и др. 

Община Берковица стартира изпълнението на 
проект „Обособяване на нова туристическа 
атракция с постоянно изложение на дървени 
пластики в парк „Здравец”, град Берковица и 
подобряване на свързаната с нея инфраструктура”. 
Проектът е финансиран по мярка 313 „Насърчаване 
на туристическите дейности” от СМР на „МИГ – 
Берковица и Годеч” с обща стойност на инвестицията 
88 744,54 лв. Фокусът на проекта е насочен върху 
подобряване на туристическа инфраструктура и 
създаване на нова атракция, основана на културните 
ценности и занаяти за района. Новата атракция в 
парка ще представлява дървен зоокът с експозиция 
на открито на дървени пластики под формата на 
животни, който ще има опознавателна, обучителна 
и възпитателна функция за подрастващото 
поколение. Направените инвестиции ще допринесат 
за подобряване качеството на живот на населението, 
чрез създадаването на нови атракции за посетителите 
и по-благоприятни условия за отдих и развлечения.

По мярка 321 „Основни услуги за икономиката 
и населението в селските райони” са сключени 
два договора с обща стойност 188 729 лв. 
Община Берковица реализира проект „Подобряване 
качеството на социалните услуги в „Домашен 
социален патронаж“, предоставяни на хората в 
неравностойно положение в Община Берковица“. 
Проектът се реализира „с грижа за хората” и са 
направени инвестиции за нов специализиран 
автомобил и ново професионално кухненско 
оборудване за „Домашен социален патронаж”. 
Целта на проекта е да улесни обслужването на 
повече хора на по-голяма територия от общината 
и да се подобрят хигиенните условия и работната 
среда, което да допринесе за подобряване 
качеството на живот в селските райони.

Община Годеч стартира изпълнението на проект 
„Подобряване на енергийната ефективност на 
административна сграда - публично общинска 
собственост- находяща се в недвижим имот- 
УПИ ІІ- за обществено обслужване...”. Целта на 
проекта е да се подобри административна сграда 
на "Общинска администрация" в гр. Годеч чрез 
топлинно изолиране на покрива и реконструкция  
на котелна и отоплителна инсталации. 

Община Годеч предстои да стартира дейностите 
по реализация на проект ,,Подобряване средата 
на живот чрез изграждане на улица в кв. 138, 
УПИ I по регулационния план на гр. Годеч” по 
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 
места”. Проектът е на стойност 66 627,67 лв.

Във връзка с организиране на Изложба – 
презентация в градовете Берковица и Годеч ще бъде 
извършено безплатно заснемане и отпечатване 
на рекламен материал за участниците. 
Мероприятията се организират с цел 
представяне на продукти и услуги на 
фирми и физически лица за популяризиране 
дейността на МИГ и стимулиране на 
икономическото сътрудничество на 
територията на „МИГ – Берковица и Годеч”.
 
Приканваме желаещите фирми, земеделски 
производители, занаятчии да заявят участие 
в офиса на МИГ- Берковица и Годеч на адрес:
 
гр. Берковица, 
пл. „Йордан Радичков” № 4, 
офис 116, на телефон 0953/89116; 0953/96529 
или 
e-mail: proektmig@abv.bg 

гОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 
НА ПЕНСИОНЕРСкИ кЛУБ 

„БЕРкОВСкИ кЕСТЕН“

Мъглива  пелена обвива утрото. На небето е бледото 
слънце, което повече свети, отколкото топли. Въздухът 
е зареден с обещания за добър живот. На този ден – 
27 февруари 2014 г. в пенсионерски клуб „Берковски 
кестен“ се проведе годишното отчетно събрание за 
2013 г. Настроението на присъстващите е празнично. 

Го с т и  н а  с ъ б р а н и е т о  б я х а  к м е т ъ т 
Д и м и т р а н ка  Ка м е н о ва ,  п р ед с ед ат е л к и т е 
на учителите и ветеран-туристите. Йорданка 
Антонова  бе  избрана  за  предс едател  на 
събранието, а Люба Георгиева за протоколчик. 

Председателят на клуба г-н Ангел Кралев 
прочете доклада за извършената работа през 2013 
г., а след това и бюджета. Беше избрана комисия 
с председател Любка Макавеева, която представи 
проекто-решенията за работата на клуба през 
2014 г. Тренка Каракашка отчете финансовата 
дейност на клуба за 2013 г. Изказаха се: Лили 
Русинова, Величка Атанасова, Иванка Заркова, Генка, 
Йорданка Петрова и г-жа Димитранка Каменова. 

На поставените въпроси отговори г-н Кралев. 
Присъстващите гласуваха и проекто-решенията станаха 
решения за 2014 г. заедно с допълненията. Събранието 
бе закрито, а на всички участници бе раздадена закуска.

Боби Мир
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НАгРАЖДАВАНЕ НА 
ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСкИ 

кРЪг НА УЧЕНИЧЕСкИТЕ 
СПОРТНИ ИгРИ 2013/2014

Награждаването се проведе на 13 март в 
заседателната зала на Общинска администрация 
Берковица. Кметът на Общината г-жа Каменова 
и зам.-кметът Радослав Найденов връчиха на 
общинските първенци грамоти и награди. В игрите 
участваха всички общински училища.  Първенците 
ще представят Община Берковица на Областен кръг. 
Наградени бяха: спорт Бадминтон – II ОУ „Христо 
Смирненски“, V-VII клас, момичета; Баскетбол – II 
ОУ „Христо Смирненски“, V-VII клас, момичета и 
момчета, Г „Д-р Иван Панов“, XI-XII клас, юноши; 
Волейбол – III ОУ „Иван Вазов“, V-VII клас, 
момичета; II ОУ „Христо Смирненски“, V-VII клас, 
момчета; Г „Д-р Иван Панов“, VIII-X клас, девойки; 
XI-XII клас девойки; ЛПГ, VIII-X клас, юноши; 
Тенис на маса – II ОУ „Христо Смирненски“, V-VII 
клас, момчета; ЛПГ, VIII-X клас, девойки; Г „Д-р 
Иван Панов“, VIII-X клас, юноши; Футбол – III ОУ 
„Иван Вазов“, V-VII клас, момчета; ЛПГ, VIII-X клас, 
юноши и XI-XII клас юноши; Хандбал – I ОУ „Никола 
Йонков Вапцаров“, V-VII клас, момичета и момчета.

БЕРкОВИЦА ТЪРЖЕСТВЕНО 
ОТБЕЛЯЗА ТРЕТИ МАРТ

Тържествено бе отбелязан Националния празник 
Трети март в Берковица. Ритуалът, посветен на 136 
години от подписването на Сан-Стефанския мирен 
договор, бе уважен от народният представител инж. 
Петър Якимов, общинското ръководство, ръководители 
на институции, общински съветници, учители, 
ученици и общественици. Церемонията започна с 
издигане на националното знаме на пл. „Радичков“. 
С минута мълчание бяха почетени загиналите за 
свободата на България и в знак на признателност, 
с тържествен ритуал, се поднесоха венци и цветя 
пред паметника на загиналите воини. След края на 
тържествения ритуал, изпълнители и самодейни 
състави към читалище „Иван Вазов-1872“ участваха 
в тържествен концерт, посветен на 3 март. Празникът 
продължи с изпълнения на Берковската духова музика.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН !

В първия ден на пролетта ЦДГ „Пролетна 
дъга“ бе изпълнена с усмивки, настроение и 
радостни емоции. Детската градина отпразнува 
16-ия си рожден ден.Честит празник на всички 
деца, родители и персонал! Видинският държавен 
куклен театър зарадва децата с постановката 
„Снежната кралица“.С бурни аплодисменти те 
посрещнаха огромната торта, на която грееха запалени 
свещички.Тържеството продължи с весело, детско 
парти, а на обяд всички похапнаха вкусна торта.

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИк В 
ДЕТСкАТА ЯСЛА

С много песни, танци и радостно настроение 
малчуганите от Детска ясла посрещнаха първа 
пролет. За празника децата, облечени като 
цветя и животни, сътвориха истинска пролетна 
феерия и  доне соха пролетно настроение.

МАкЕТИ НА ИСТОРИЧЕСкИ 
ПАМЕТНИЦИ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ 

УЧЕНИЦИ В 
ЕТНОгРАФСкИЯ МУЗЕЙ

На националния празник по  случай Oсвобождението 
на България, ученици от ІІІ ОУ „Иван Вазов“ към 
клуб „Занимателна география“ по проект УСПЕХ, 
с ръководител Е. Григорова отбелязаха събитието 
по нетрадиционен начин  в Етнографския музей. 

Освен  думите  произне с ени  в  че ст  на 
празника, учениците участваха във викторина, 
посветена на славното, историческо минало. Те 
представиха макети на български исторически 
п а м е т н и ц и ,  ко и то  с а м и  с а  и з р а б от и л и . 

Умалените модели на храм-паметник „Александър 
Невски“, Троянския манастир, базиликата в Плиска, 
Царевец и крепостта „Баба Вида“ бяха видени 
от  всеки посетител на Етнографския музей.

„гЕНЕРАЛИ НА ДУХА“

Изложбата е посветена на 135 години от идването 
на Иван Вазов в Берковица. Неин автор е г-жа Румяна 
Пенчева, завеждащ отдел „Фондове и литературно 
наследство” при Националния литературен музей 
гр. София. Изложбата включва снимки, документи, 
списания на известни български литературни творци, 
а така също възпоменателния лист по повод 33 години 
от първата бомбардировка със самолет, извършена 
от българския пилот Радул Милков. В изложбата 
могат да се видят и ръкописи на маршове от времето 
на Балканските войни. В списъка „Генерали на 
духа” влизат интелектуалци от различни творчески 
гилдии, като философи, актьори, художници, 
писатели, музиканти и хора с техническа мисъл. 
Къща музей „Иван Вазов” ще бъде домакин на 
гостуващата изложба до края на м. април. Заповядайте!

НАШ  АгРОБИЗНЕСМЕН  ИЗкАЧИ  
ПЪРВЕНЕЦА  НА  АНДИТЕ – ВРЪХ 

АкОНкАгУА (6962 М)

На 12 февруари 2014 г. Ивалин Цеков от село 
Костенци, като участник в 7-членна експедиция, 
изкачи първенеца на Андите – връх Аконкагуа. 
Това е внушителна по своите мащаби планинска 
верига, намираща се в Южна Америка. „Върхът няма 
технически трудности от алпийски характер“ – твърди 
Ивалин. „Основният проблем е недостига на кислород 
от височината“. По това време на годината там е лято. 
Въпреки това сутрин температурите  спадат до -20 
градуса, което в комбинация с характерния вятър 
създават неприятни усещания. След домакините 
от Аржентина най-многобройни са били туристите 
от Полша, Япония и др. Сред българската група 
е имало още един участник свързан с Берковица 
– Ивалина Иванова, учила и живяла там. Тя е 
достигнала до втория лагер на височна 5500 метра.

Връх Аконкагуа (6962 m) е най-високият връх в 
Южна Америка и изобщо извън Азия. Той е разположен 
на  около 112 km западно от град Мендоса и на около 
15 km от границата на Аржентина с Чили. Аконкагуа 
е най-високият връх в Западното и Южно полукълбо 
и е най-високият изгаснал вулкан в света. Той е един 
от седемте най-високи континентални първенци.

„ПАРТНЬОРИ ЗА СПОРТ“
Общинският клуб на БМЧК /Български 

младежки червен кръст/ гр.  Берковица 
осъществява дейност по проект „Партньори 
за спорт“. Това съобщи Валентина Брънкина-
ръководител на клуба и ментор по проекта. 
„Партньори за спорт“ е социализиращ 
проект за деца с хронични заболявания и 
увреждания на територията на град Берковица. 

Младежите от клуба кандидатстваха и 
про ектът  е  финансиран  от  програма 
„Партньори за социална промяна“ на БЧК и 
с финансиране от фондация „Велукс“-Дания.

 Основната цел на програмата  е да 
подкрепи и да допринесе за преодоляване 
на предизвикателствата,  пред които се 
изправят  уязвимите  деца  в  България.


