ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
събота, 31 май 2014 г., БРОЙ 165(85).
Разпространява се безплатно!

НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА
ДЕЦАТА НА КВАРТАЛ ИЗГРЕВ

Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова и зам. кметът Радослав Найденов откриха
още една, нова детска площадка за берковските
деца. С пожелания за повече нови придобивки
в Берковица, двамата прерязаха лентата на
новоизградените детска площадка и фитнес на
открито. На събитието присъстваха отец Петър,
който освети новото съоражение, жители на
квартала и малчуганите от ЦДГ „Пролетна дъга“.
Възпитаниците на детското заведение поздравиха
присъстващите
с
културно-развлекателна
програма и заслужиха бурни аплодисменти.

ЦДГ „МАЛИНА“ ПОСРЕЩНА
ГОСТИ И ПРИЯТЕЛИ С
НАПЪЛНО ПРОМЕНЕНА ВИЗИЯ

„Децата тук имат късмета да се радват на
спокойствието и природата на Берковица. След
мащабния ремонт те вече имат по добри условия да
се учат и творят. Радвам се, че детската градина ще
посрещне своя рожден ден изцяло санирана. Усилията
на Общинското ръководство ще продължат с нови
проекти за подобряване на материално-техническата
база на детското заведение.“ С тези думи кметът на
Община Берковица Димитранка Каменова поздрави
всички деца и присъстващи на официалното
представяне на ремонтираното детското заведение.
Средствата за ремонта са осигурени от проект
на общината „Подобряване на образователната
инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане
на мерки за енергийна ефективност ” , финансиран
при изпълнение на договор за безвъзмездна
финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/069 по
Оперативна програма “Регионално развитие 20072013 г. Той включва поставяне на топлоизолация и
ремонт на отоплителната инсталация. Сред гостите
на събитието бяха народните представители инж
Петър Якимов, д-р Илиян Тимчев, инж. Юлиян
Иванов-председател на ОбС, кметът Димитранка
Каменова с нейния екип, директори на детски
градини, родители и учители. Церемонията
завърши с водосвет, отслужен от архимандрит
Йоан и отец Евгени и пускане на гълъби в небето.

ЦДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“
ОФИЦИАЛНО ОТКРИ
РЕНОВИРАНАТА СИ СГРАДА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ОТКРИ
РЕМОНТИРАНАТА СГРАДА НА
ТРЕТО ОУ „ИВАН ВАЗОВ“

Колективът на ЦДГ „Пролетна дъга“ организира
събитие
за
откриване
на
реновираното
детско заведение. Проектът „Подобряване на
образователната инфраструктура в община
Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност„ ,финансиран при изпълнение на
договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/069 по Оперативна програма
“Регионално развитие 2007-2013 г” бе осъществен
благодарение на Община Берковица. В резултат бе
подобрена енергийната ефективност на сградата и
годишното потребление на топло- и електроенергия
на детската градина ще бъде намален. Събитието
се проведе в двора на детската градина. Сред
официалните гости, които уважиха повода, бяха
народните представители инж. Петър Якимов, д-р
Илиян Тимчев, инж. Юлиян Иванов-председател на
ОбС, кметът Димитранка Каменова с нейния екип,
директори на детски градини, родители и учители.
Официалната част включваше забавна празнична
програма, в която децата на ЦДГ „Пролетна
дъга“ пяха и танцуваха, водосвет , отслужен
от отец Петър и традиционните прерязване на
трибагрена лента и „разливане на вода“ за късмет.

С основно ремонтирана сграда се сдобиха учениците
на Трето ОУ „Иван Вазов“ по повод патронния
празник на училището. Проектът „Подобряване
на образователната инфраструктура в община
Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност“ , финансиран при изпълнение на
договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/069 по Оперативна програма
“Регионално развитие 2007-2013 г. бе осъществен
благодарение на Община Берковица и е на стойност
близо 320 000 лева. Ремонтът включваше подмяна
на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт
на покрива, ремонт на отоплителна инсталация,
изграждане на газова отоплителна система и ремонт
на електрическата система. Ремонтираното училище
беше официално открито от кмета на Община
Берковица Димитранка Каменова и директора Ваня
Младенова. Официални гости на събитието бяха
народните представители инж. Петър Якимов, д-р
Илиян Тимчев, инж. Юлиян Иванов-председател на
ОбС, кметът Димитранка Каменова с нейния екип,
изпълнителните директори на фирмите, извършили
ремонтните дейности, директори на детски градини,
родители, учители и ученици. Тържеството
продължи с богата литературно-музикална програма.

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТ ПО ОПАК
„ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И
КОМПЕТЕНТНА“

На 13 май 2013 г. между Община Берковица и
Управляващия орган на ОПАК бе сключен договор
№ А12-22-15/ за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
„Административен
капацитет”,
приоритетна
ос II „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна

държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Одобрената
стойност на проекта бе 89 380,93 лв. със срок за
изпълнение 12 месеца до 13 май 2014 г. Общата цел
на проекта бе подобряване на професионалната
компетентност и капацитета на служителите
от общинска администрация Берковица за поефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Екипът изпълни заложените в проекта дейности,
като проведе две пресконференции, изготви и
разпространи информационни дипляни, създаде и
поддържа подрубрика с информация за изпълнението
в общинския сайт: www.berkovitsa.bg. В резултат от
изпълнението на всички проектни дейности броят на
обучените служители е 144, а заложените индикатори
са постигнати изцяло. Постигането на заложените
по проекта цели допринася за още по-ефективна,
обърната „с лице към хората”, ориентирана
към потребителите на административни услуги
администрация. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

К О М - брой 165(85), събота - 31 - Май 2014 г.
„НЕОТКРИТАТА ТАЙНА НА
КАМПАНИИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ В
ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА“
УЧИЛИЩАТА

В дните от 15-17 май, 2014 г. представители на
общините Вършец, Берковица и Годеч взеха
участие в X-то туристическо изложение „Уикенд
туризъм” в град Русе. Участието е в рамките на
изпълнението на проект № BG161PO001/3.202/2011/022„Подкрепа за развитие на регионален
туристически продукт и маркетинг на териториална
дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В туристическото изложение „Уикенд туризъм”,
което се провежда ежегодно в град Бургас,
участваха
над
70
общини,
хотелиери,
неправителствени организации и туроператори от
България. Проявата е под патронажа на Кмета на
община Русе със съдействието на Министерство
на икономиката и енергетиката /MИЕ/. Общините
Вършец, Берковица и Годеч участваха със своя
общ туристически продукт „Неоткритата тайна
на Западна Стара планина”, който има за цел да
популяризира територията на трите общини като
единна туристическа дестинация. По време на
изложението щандът на трите общини е привлякъл
сериозен интерес от туроператори и посетители.
Този документ е създаден в рамките на проект
№ BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за
развитие на регионален туристически продукт
и маркетинг на териториална дестинация –
общини Вършец, Берковица и Годеч”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013 г., съфинансиран от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на документа се носи от община Вършец и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган.

ТРУДОВА БОРСА

На 16.05.2014 год. в 10.00 часа в малкия салон на
Читалище ”Иван Вазов-1872” гр. Берковица бе
открита от Директора на ДБТ – Берковица г-жа
Лина Маринова обща трудова борса по проект
BG051PO001-6.1.05 „Повишаване качеството на
предоставяните от Агенция по заетостта услуги
за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите
групи на пазара на труда“ – Проект „Да успеем
заедно“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Трудовата борса е петдесет

Местната
комисия
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните (МКБППМН) към Община
Берковица организира масирана кампания във
всички основни училища и гимназии на територията
на общината преди началото на лятната ваканция.
Инициативата се реализира съвместно с Местната
комисия за борба с трафика на хора – гр. Монтана
(МКБТХ) и тяхната младежка секция, представлявана
от ученици – доброволци. Целта е превенция на
рисковото поведение сред децата, а методът, по
който се реализира кампанията, е на принципа „деца
обучават деца“. На 19.05.2014 год. доброволците
и секретарите на двете комисии посетиха II ОУ
„Христо Смирненски“ гр. Берковица. Доброволците
работиха с учениците от шестите и седмите класове.
Темата при по-малките бе „безопасен интернет“,
а при по-големите ученици – „трафик на хора“.
Инициативата продължи в IV ОУ „Г.С.Раковски“.
Там доброволците работиха с четвърти клас
относно безопасния интернет и с шести, седми и
осми клас по темата с трафика на хора. Кампаниите
в двете училища завърши с традиционното
напомняне на учениците за вечерния час, който за
децата до 14-годишна възраст е 20.00 часа, а за 14
– 18-годишните е 22.00 часа. Разпространени бяха
и декларациите по образец, които непълнолетните
трябва да представят за своите придружители в
случай, че са на обществени места след 22.00 часа.
Всички ученици получиха много информационни
материали и книжки по темите, а училищата –
плакати, с които да организират специализирани
табла по темите, които бяха разгледани. Отзивите
от учениците бяха възторжени. Най-много
им допадна, че имаха възможност да научат
важни неща от доброволци, ученици като тях, с
които имат еднакви език, проблеми, вълнения.
и седма от началото на 2014 година, организирана
от Агенцията по заетостта и десета през месец
май 2014 г. В трудовата борса взеха участие 12
работодатели, които презентираха дейността на
фирмите си и обявиха общо 53 свободни работни
места на първичния пазар на труда. Обявените
работни места на първичния пазар са за
сезонни работници в селското стопанство, в т.
ч. полевъдни работници – в ягодопроизводство
и
малинопроизводство,
работници
в
дървообработването,
бармани,
сервитьори,
пълначи, пресьори, шивачи и други. В
трудовата борса участваха и представители
на Областен Военен отдел Монтана, които
запознаха присъстващите с възможностите за
кандидатстване за професия «Войник», за служба в
доброволния резерв, както и обучение на български
граждани без военна подготовка в курсове за
начална или специална военна подготовка. В
трудовата борса взеха участие 95 търсещи работа
лица от община Берковица. Настоящият документ
е изготвен с финансовата помощ на Европейския
социален фонд. Агенция по заетостта носи цялата
отговорност за съдържанието на настоящия
документ и при никакви обстоятелства не може
да се да се приеме като официална позиция на
Европейския съюз или на Министерство на труда и
социалната политика. Инвестира във вашето бъдеще!
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ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА
ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА
КОМЕНСКИ

От 5 до 11 май 2014 г. в Полша се проведе третата
официална работна среща по проект „Превенция
и образование – сътрудничество между местни
власти и полицията, насочено към училищата и
образователните институции”, Договор № LLP2013-COM-RP-04 между Община Берковица
и Център за развитие на човешките ресурси,
финансиран по Регионални партньорства на
секторна програма „Коменски” на Програма „Учене
през целия живот“, организирана от координатора
на проекта Община Елбльог. Община Берковица
бе представена от служители на администрацията,
Трето ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица и РУП
Берковица. Българската делегация и партньорите от
Полша взеха участие в панелни дискусии на теми:
-Училищна програма за превенция, какво трябва
да съдържа програмата? Как да я създадем
правилно? Анализ на училищна програма
за превенция на Гимназия № 6, гр. Елбльог;
-Подобряване на качеството и различните
методи
на
обучение
на
учителите
в
областта на превенция срещу опасностите;
-Разработване на дългосрочно превантивно и
образователно сътрудничество между местните
власти, училищата и полицията (ефективна
реакция и намаляване на броя на патологичните
явления – зависимост от наркотици и
алкохол, домашно насилие и проституция);
-Обсъждане на избраните програми за превенция,
провеждани от местната полиция, насочени към
училищата и образователните институции в Елбльог;
-Задачи и задължения на районния полицай
към училище или образователните институции;
-Определяне на целите и задачите за превенцията
в училищата (цели, задачи, методи на работа,
очаквани
резултати,
методи
за
оценка);
-Как да се повиши нивото на информираност на
децата и младите хора в областта на опасностите?
Как да се създаде чувство на отговорност за
извършено нарушение? Как да научим младите
хора да спазват закона и социалните правила?
-Разработване на иновативни методи в областта
на превенцията срещу опасностите. Организирани
бяха и работни срещи, посещения и представяне
на изпълнените до момента дейности по проекта.
Всички участници в проекта и работните срещи
получиха сертификати за участие. Този проект
е финансиран с подкрепата на ЕК по Програма
„Учене през целия живот“, дейност Регионални
партньорства на секторна програма „Коменски“.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ ДЕЦА,
Международният ден на детето 1 юни е найслънчевият, най-веселият и жизнерадостен празник,
защото е посветен на вас, децата от целия свят. От
сърце Ви желаем да бъдете здрави, да носите радост
на своите родители, близки и познати. Нека детството
Ви бъде леко, изживяно в спокойствие и обич, за да
израствате достойни жители на община Берковица и
България.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
инж. Юлиян Иванов
Председател на ОбС - Берковица
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К О М - брой 165(85), събота - 31 - Май 2014 г.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОТБЕЛЯЗА 9 МАЙ – ДЕН НА
ПОБЕДАТА

Берковица отбеляза 69 години от победата над
фашизма. От 11.00 часа в градската градина се
проведе общоградско поклонение и полагане на
цветя на Паметника на загиналите във войните.
Събитието уважиха народният представител инж.
Петър Якимов, председателят на ОбС – Юлиян
Иванов, кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова и общински съветници. Ветерани от
войната и граждани се събраха пред паметните
плочи на загиналите и сведоха глави пред светлия
им подвиг. От името на клуб „Родолюбец“ към
Второ ОУ „Христо Смирненски“, ученичката
от 5 а клас Христа Иванова поднесе обръщение
към своите връстници по-случай празника.

ТЪРЖЕСТВЕНО НАГРАЖДАВАНЕ
НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ
ДЕВЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН
ПРЕГЛЕД ЗА ВОДАЧИ
НА СЛУЖЕБНИ КУЧЕТА
„БЕРКОВИЦА 2014”

„ЕДНА МЕЧТА ЗА ЕДИН ПОХУБАВ СВЯТ“

ЩАФЕТНА ОБИКОЛКА НА
ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“

Годишен концерт на Обединената школа по
изкуствата към НЧ „Иван Вазов – 1872” се състоя
на голямата читалищна сцена. Възпитаниците
на това малко училище за таланти взривиха
публиката със своите изпълнения. Въпреки
трудностите през годините Школата не спира
своята дейност и се превръща във втори дом
за стотици деца в Берковица. Многобройните
успехи на талантите, обучаващи се в Школата по
изкуства са доказателство за професионализма на
преподавателите в нея. Те възпитават в любов към
изкуството и създават таланти. Вечерта се превърна
в празник на младостта и творчеството. От името
на кмета на Община Берковица Димитранка
Каменова бе поднесена красива кошница с цветя.

30 деца от 8 до 11 клас при Гимназия „Д-р Иван
Панов“ – Берковица се включиха в традиционната
щафетна обиколка, посветена на патронния
празник на учебното заведение. Четирите поста
на щафетата бяха разпределени около училището
през централната част на града, а финалът бе
пред гимназията. Победители с време 1 мин. 30
сек. са учениците от 9 „б“ клас, след тях са 11
„б“ и трети 10 „б“ клас. Първенците получиха
преходната купа на училището и тениски,
осигурени от Гимназия „Д-р Иван Панов“.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ КОНКУРС ЗА
ЕСЕ И ИЛЮСТРАЦИЯ „ЛЕТЕНЕ ПО
РАДИЧКОВ” – 11 МАЙ 2014
НАГРАДИ ЗА ЕСЕ

СПОРТЕН ПРАЗНИК НА
БЕРКОВСКИТЕ УЧИЛИЩА ПО
ПОВОД ДЕНЯ НА СПОРТА –
17 МАЙ

1.КИРИЛ
ЕВАЛИН
ГЕОРГИЕВ
–
ЛПГ
БЕРКОВИЦА
2.МАРИЯ ИВАЙЛОВА СПАСОВА –ГПЧЕ
„ПЕТЪР БОГДАНОВ” - МОНТАНА
3. РАЛИЦА РОСЕНОВА АСЕНОВА – ГИМНАЗИЯ
„Д-Р ИВАН ПАНОВ” БЕРКОВИЦА
ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

1.КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА ЛАЗАРОВА –
ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ”–ВИДИН
2.НАНСИ БОРИСОВА БОРИСОВА –ПМГ
Победителите от Деветия национален преглед за
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” МОНТАНА
водачи на служебни кучета с международно участие
бяха тържествено наградени в базата в гр. Берковица.
ИЛЮСТРАЦИЯ
На събитието присъстваха гости от република
Полша с ръководител Майк Ханчук. В дисциплината
1.НЕВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА – ОШИ
„водачи и универсални служебни кучета” на първо
„Д.ХРИСТОВ” МОНТАНА
място се класира Атанас Божидаров Христов от
2. КРИСТИНА БИСЕРОВА ЙОРДАНОВА –
Главна дирекция „Гранична полиция” със служебно
ПГ”НАЙДЕН ГЕРОВ” ЛОМ
куче Брош с резултат от 361 точки. Второто място зае
3. ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ФИЛИПОВ –ГИМНАЗИЯ
Силвиу Стан от Република Румъния с куче Мебам и
„Д-Р ИВАН ПАНОВ” БЕРКОВИЦА
резултат от 344 точки, трето място – Найден Стойчев
Кемилов със служебно куче Берко от ОД МВР
ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ
Пловдив и резултат от 335 точки. В дисциплината
1. НИКОЛА МИНЧЕВ - НХГ СЛИВЕН
„откриване на наркотични вещества” първо място
2. ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА ЦВЕТАНОВА –
спечели представител на ОД МВР Пловдив Любен
ОШИ „Д.ХРИСТОВ” МОНТАНА
Петров Рубчев с куче Жако и резултат от 371 т.,
второ – служител на ОД МВР Сливен Косьо Раднев ДЕТСКИЯТ ФЕСТИВАЛ „ЛАЧЕНИ
Станев с куче Марк и резултат от 346 точки и трето
ОБУВКИ“ СЪБИРА НАД 500 ДЕЦА
място – Петре Юга от Република Румъния с куче
ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В
Микас и резултат от 287 точки. В дисциплината
„откриване на взривни вещества” победител е
БЕРКОВИЦА
Валери Иванов Михалков от ГД „Гранична полиция” В четирите фестивални дни на детския форум
с куче Верен и резултат от 376 т., второ място – “Лачени обувки”от 29-ти до 1-ви юни над 500
Кирил Василев Николов от СДВР със служебно деца от България, Сърбия, Русия и Румъния ще
куче Юли и 374 точки и трето място – Пеньо Петков покажат своите дарования в областта на танца,
Телбишки от ГД „Гранична полиция” със служебно изобразителното изкуство, театъра и музиката.
куче Верен и резултат от 361. Генералният секретар Близо 100 рисунки вече са пристигнали за участие
на Спортната асоциация на МВР комисар Иван в раздел „Рисунка”. Тази година малките художници
Младенов връчи плакети на гостуващите отбори рисуват по темата “Моя България”. Професионално
от Република Македония и Република Румъния и жури ще оценява участниците. Сред тях са Мая
поздрави всички участници от името на гл. секретар Новоселска, Милчо Спасов, проф. д-р Теодор Попов
на МВР гл. комисар Светлозар Лазаров, който е и Хайгашод Агасян. Берковица за поредна година
и председател на Спортната асоциация на МВР. ще се превърне в детската столица на талантите.

За поредна година Община Берковица отбеляза
Деня на българския спорт – 17 май. Зам.Кметът
Радослав Найденов откри спортния празник и
поздрави всички присъстващи. Община Берковица
отново протяга ръка на спорта като една от
основните задачи на общинското ръководство
е ремонт и модернизиране на спортните бази в
общината. Състезанията за ученици от втори до
дванадесети клас включваха волейбол, тенис на
маса, футбол и тенис на корт. Минути преди старта
на състезанията малките мажоретки от модерен
балет „Адреналин“ плениха публиката със своите
изпълнения. Спортният празник се организира от
Община Берковица със съдействието на училищата.
Целта е да се покаже спортът като алтернатива на
зависимости, агресия, компютърни игри, да се
научат децата и техните семейства да спортуват.
Всяко училище получи награди и грамоти.

ПРОГРАМА НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕТСКИ
ФЕСТИВАЛ „ЛАЧЕНИ ОБУВКИ“

31 май 2014 г.
Народно читалище “Иван Вазов 1872”
10.00 ч. - Раздел “Модерни танци”
20.00 ч. – Гала концерт, награждаване и огнено
шоу
1 юни 2014 г.
Площад “Йордан Радичков”
10.00 ч. – Развлекателна програма
- Киноложка изложба
- Детски риболов в шадравана
- Стрийт шоу
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К О М - брой 165(85), събота - 31 - Май 2014 г.
С ВЪЛНУВАЩО ТЪРЖЕСТВО БЕ
ИЗПРАТЕН ПЪРВИЯТ ВИПУСК
ОТ ВТОРОТО СТОЛЕТИЕ НА
ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“

На 11 май Гимназия „Д-р Иван Панов” отбеляза своя
патронен празник и изпрати Випуск 2014. Денят
не е избран случайно. Това е общият църковен
празник на светите братя Кирил и Методий.
След посрещането на знамената на България
и Гимназия „Д-р Иван Панов”, прозвуча
химнът
на
училището,
а
абитуриентите
поднесоха венец пред паметника на патрона д-р Иван
Панов. Слънце и много усмивки озариха училищния
двор. Директорът
Румян Горков поздрави
присъстващите и раздаде грамоти и награди
на най-заслужилите ученици през изминаващата
учебна година. С поздрав към учениците се
обърна
и
кметът
на
града
госпожа
Димитранка Каменова. Специален подарък направи
журналистът
от
вестник
„24
часа”
Пенчо Ковачев, който дари на училището книги
от личната си библиотека. Под аплодисментите на
всички присъстващи абитуриентите целунаха за
последен път училищното знаме. Така за тях
завърши приказката наречена „Училище” и се
потопиха в морето на живота. Празникът продължи
в салона на читалище „Иван Вазов”-Берковица
с концерт на народен хор „Българка” при
Гимназия „Д-р Иван Панов” и духовата музика,
танцьорите и певците от Гимназия „Св. Св.
Кирил и Методий”- Димитровград, Сърбия. По
време на концерта се състоя и церемонията по
връчване на наградите от Втория конкурс за есе и
илюстрация „Летене по Радичков”. Госпожа
Димитранка
Каменова – кмет на Община
Берковица, Теодора Апостолова –председател на
сдружение „Образование и културно наследство”,
помощник директор на Национално училище
„София” и Пенчо Ковачев – писател и
журналист във вестник „24 часа” връчиха на
победителите грамоти, книги от ИК „Анубис”
и парични награди от Община Берковица.
Патронния празник уважиха и инженер Петър
Якимов и доктор Илиян Тимчев- народни
представители от 42-то Народно събрание,
инж. Юлиян Иванов –председател на Общински
съвет-Берковица,
Анелия
Якимоваглавен
експерт „Образование” в ОбА- Берковица,
Боби Мирчев – член на управителния
съвет
на
сдружение
„Образование
и
културно
наследство”,
композитор
и
текстописец
на
повече
от
500
песни,
Снежана Симеонова-директор на Гимназия
„Св. Св. Кирил и Методий”-Димитровград,
Сърбия,
Надя
Тимчевапредседател
на
читалище
„Иван
Вазов”,
директори
на
училища,
детски
градини
и
учебновъзпитателни заведения в града. Празникът
завърши с коктейл в учебния корпус на Гимназията.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОТБЕЛЯЗА 24 МАЙ

На 24 май 2014 година стотици ученици, учители
и граждани уважиха събитието, организирано в
Берковица по повод празника. Сред официалните
гости бяха народните представители, председателят
на ОбС, кметът Димитранка Каменова, зам. кметове
и директори на учебни заведения. Празникът
започна с парад на знамената. След церемонията
кметът на Община Берковица се обърна със
специални слова към творците на знанието,
духовността и културата. Г-жа Каменова им
пожела стремежът на младите към нови знания
и творчество винаги да ги води напред. Тя изрази
гордост от постиженията на учениците и учителите
и подчерта, че този празник носи послание, което
всички ние имаме отговорност да съхраняваме.
В знак на благодарност кметът подари на всяко
учебно заведение по една орхидея. Във втората
част на тържеството се включиха изявени деца и
ученици от детски градини и училища в общината.
За финал прозвуча химнът на празника „Върви,
народе възродени…“. Организатор на тържеството
бе ЦДГ „Звънче“ със съдействието на Община
Берковица и участието на училища и детски градини.

ПРАЗНИК В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ В СЕЛО ЗАМФИРОВО

Всяка година 24 май идва с блясъка на своята
тържественост, пренесъл възрожденския си дух
през годините, утвърдил се като най-светлия, найсъкровения, най-българския празник! В ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий „ село Замфирово празникът
започна в радостна атмосфера, с изключително
вълнение и оживление. Гости на тържеството бяха
Анелия Якимова, гл. експерт „Образование“ в ОбА,
учители, родители и ученици. 24 май е празник
за всеки българин! В това ни увериха със своите
прекрасни изпълнения учениците от различни
класове на училището.Те отправиха своя искрен
поздрав към тези, които с любов и постоянство градят,
учат, възпитават – техните учители.Те върнаха към
спомена – от първата научена буква до книгата, която
ни е развълнувала и ни е накарала да се преклоним
пред таланта.Те изразиха своята признателност
към делото на светите братя чрез хубавите
стихове, изречени с любов. Първокласниците с
нетърпение слушаха поздравите и пожеланията
към тях, готови да се втурнат в летните детски игри.

„НАД ЕДИН ВЕК ТРАДИЦИЯ“

Четвърто поколение грънчари представи в Берковица
изложба керамика „Над един век традиция“. Николай
и Ралица Йовкови /баща и дъщеря/ от известна
троянска фамилия на майстори очароваха със своите
произведения посетителите на изложбата. Основата
на грънчарския занаят във фамилия Йовкови
поставя най-възрастният – Йовко Баев Стоянов.
Роден е в края на ХІХ век в село Абланица, Ловешко.
Едва навършил дванадесет години, вече е минал през
задължителното чиракуване, достойно кандидатства
и получава сертификат за майсторство. Синът на
Йовко Баев Стоянов – Стоян Йовков, продължава
родовата традиция в практикуването на грънчарския
занаят. След като завършва с отличие грънчарското
училище в град София, той става преподавател в
керамичното училище в родния Троян. Участва в
множество изложби в страната и чужбина, където
печели медали и отличия. Семейната традиция в
грънчарството определя съдбата и на сина на Стоян
Йовков – Николай Стоянов Йовков. Роден през 1948
г., той расте с мелодичния напев на грънчарското
колело и отрано се посвещава на семейния занаят.
Негови творби притежават и множество частни
колекционери във Франция, Швейцария, Япония,
Италия, САЩ и др. Участва в Международното
биенале в Льо Ман (Франция). Носител е на наградата
„Сребърна хлопка” в майсторската надпревара
„Грънчарството” в дните на Международния
панаир на народните занаяти „Етър 2008” – град
Габрово. Николай Йовков с любов съхранява
произведенията, работени от неговия баща и дядо.
А грънчарската работилница е своеобразен музей, в
който са събирани оригиналните колекции на четири
поколения. Това са рисуваните с четка или гравирани
в техника „сграфито” флорални мотиви, птици,
палмети, розети и други. Едни от любимите форми
са на стомна „шегаджийка”, двоен бардук, павурче за
ракия, гювечи, кани за вино и др. Тези съдове имат
своя специфична особеност, характерна за стила на
майстора, но всички те са естествено продължение
на формата и украсата, завещана от предците
майстори грънчари. В грънчарската работилница
своя територия имат вече и дъщерите на Николай
Йовков – Ралица и Станислава Йовкови. Запазили
собственото си модерно виждане за занаята и визията
на керамичните произведения, младите керамички
носят заряда на грънчарите от целия род и успешно
продължават традицията. „Избрах корените” – ще
заяви Ралица Николаева Йовкова, когато е изправена
пред дилемата да продължи ли традицията на занаята
и да се върне в родния град Троян или да избере
големия град и неговите по-големи перспективи.
Ралица Йовкова е родена на 22 юни 1978 г. в град
Троян, в семейството на учители. Най-голяма роля за
развитието й като творец оказва бащата – Николай
Йовков. Музеят на занаятите в Троян организира
изложба керамика на фамилия Йовкови – четири
поколения. Младата керамичка заедно със своя баща
участва в биеналето в Тюфе/Правел (Франция) през
2007 г. През 2009 г. участва в керамичното биенале
в гр. Каруж – Швейцария, където е единствената
българка, избрана измежду 818 кандидата от цял свят.
И така традицията продължава в една прочута
троянска фамилия, а мирисът на глина стои в
началото на изконното българско изкуство…
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