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ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА С 
ПРИЗ „РОТАРИАНСКИ КМЕТ НА 

ГОДИНАТА“

Кметът на Община Берковица получи наградата 
„Ротариански кмет на годината“. Ръководството на 
Ротари дистрикт връчи приза на кмета на специална 
церемония. Наградата – златен плакет е присъдена от 
ръководството на Ротари – България за безкористна 
подкрепа при реализиране на значими за обществото 
проекти през ротарианската 2013/2014 година. 

Членовете на Ротари, които се ангажират с 
обществено полезни и значими каузи са избрали 
приза да получи кмета на Берковица Димитранка 
Каменова. Сред съвместните инициативи на 
Община Берковица и Ротари клуб са почистване 
и облагородяване на парк в кв. Козулия и розова 
градина пред ЦДГ „Малина“. Ръководството на 
общината и Ротари клуб изразиха готовност 
да подкрепят добри и общественополезни 
инициативи на жителите на Берковица.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА ОТКРИ НОВО 

БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ В 
ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“

На 2 юни 2014 г. кметът на община Берковица 
Димитранка Каменова, директорът на Гимназия“Д-р 
Иван Панов“ Румян Горков и инж. Юлиян Иванов, 
председател на ОбС прерязаха лентата на ново 
баскетболно игрище. Спортното съоръжение е в 
двора на училището. На него учениците ще имат 
възможност да тренират на открито. На събитието 
присъстваха инж. Петър Якимов и д-р Илиян 
Тимчев, народни представители, инж. Юлиян 
Иванов-председател на ОбС –Берковица, кметът 
Димитранка Каменова, Анелия Якимова-гл. експерт 
„Образование“, Валентин Върбанов-Училищно 
настоятелство, учители и ученици. Новото 
спортно съоръжение бе осветено от архимандрит 
Йоан и отец Евгени, които отслужиха молебен за 
здраве и благоденствие. „Това е третото модерно 
съоръжение в Берковица. Продължаваме през 
следващите години да изграждаме спортни бази 
във всички училища на общината.“ – подчерта 
кметът Димитранка Каменова. Тя допълни 
още, че ръководството на Община Берковица 
изгражда детски площадки  и фитнес съоръжения 
на открито , защото не може да се пренебрегва 
масовия спорт и физическото възпитание на 
подрастващите. Г-жа Каменова пожела на всички 
здраве и спортни успехи. Средствата, вложени в 
баскетболното игрище са в размер на 59 000 лева 
от собствени капиталови средства на общината.

ПОСЛАНИКЪТ НА ИНДОНЕЗИЯ 
ПОСЕТИ БЕРКОВИЦА

Посланикът на Индонезия у нас Н. Пр. Бунян Саптомо 
посети Берковица и се срещна с кмета на града 
Димитранка Каменова. „Индонезия има намерение 
да развива икономически взаимоотношения със 
страни извън нашите граници, включително и 
с България. Това е и основната ми мисия тук. В 
последната година икономическият растеж на 
Индонезия е повече от 6%“, каза Б. Саптомо при 
срещата. Г-жа Каменова запозна посланика на 
Индонезия с икономическия профил на Община 
Берковица и с основните културно-исторически 
забележителности в града. В областта на 
културното сътрудничество двете страни обсъдиха 
възможности за установяване на взаимоотношения 
между Берковица и индонезийски град. В програмата 
на дипломата бяха включени посещения на фирмите 
Капаска и ЗАИ, Етнографския музей, къща-музей 
„Иван Вазов“ и Клисурския манастир. Посланикът 
участва и в презентация на икономическите 
възможности на Индонезия пред представители на 
бизнеса и образованието. На срещата присъстваха 
и народните представители инж. Петър Якимов и 
Златко Тодоров, инж. Юлиян Иванов-председател на 
ОбС и зам. кметовете Гергана Антонова и Радослав 
Найденов. Извънредния и пълномощен посланик 
на Индонезия в България Н.Пр. Бунян идва от 
Ванкувър Канада, където е бил генерален консул.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 
НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОДКРЕПА В БЕРКОВИЦА

В Берковица на 16 юни 2014 г. бе открит Център 
за обществена подкрепа. В присъствието на 
медии, лично кметът Димитранка Каменова и зам. 
областният управител Милен Гечовски символично 
прерязаха лентата на центъра, който бе осветен от 
архимандрит Йоан и отец Евгени. Сред официалните 
гости бяха и народните представители инж. Петър 

Якимов, Златко Тодоров и д-р Илиян Тимчев, 
председателят на ОбС инж. Юлиян Иванов, зам. 
кметовете Гергана Антонова и Радослав Найденов, 
Стефка Александрова-Директор на Регионална 
дирекция за социално подпомагане, директори на 
училища и социални заведения и др. Кметът на 
общината приветства гостите като им благодари 
за изключителното съдействие и разбиране. 
Амбиция на ЦОП Берковица ще бъде подобряване 
качеството на живот и социалните умения на 
децата в риск и техните семейства чрез прилагане 
на нови, устойчиви и комплексни подходи в работа 
с уязвимите групи, с цел превенция на социалното 
изключване и преодоляване на неговите последици. 
Развитието на интегриран комплекс от услуги ще 
се базира и на устойчивото взаимодействие между 
партньорите, работещи в сферата на закрила на 
детето. 6-членен екип ще предоставя услуги за 
деца и семейства в риск. Специалистите ежедневно 
ще помагат на нуждаещите се от тази социална 
услуга. Програмата завърши с празничен концерт.

ДЕН НА ОТЛИЧНИКА В 
БЕРКОВИЦА

По-повод приключване на учебната 2013-2014 година 
на учениците от първи до осми клас, Сдружение 
„Граждани за европейско развитие на България“ за 
6-та поредна година награди завършилите с отличен 
успех ученици. Мероприятието се проведе на 11 юни 
/сряда/ от 17:30 часа в парка до читалище „Иван Вазов 
1872” в присъствието на народният представител 
инж. Петър Якимов, инж. Юлиян Иванов-
председател на ОбС, Анелия Якимова-гл. експерт 
„Образование“, общински съветници, директори 
на училища и детски градини, учители и родители. 
Ученици от основните училища в общината 
участваха със свои изпълнения в организираната 
празнична програма. Грамоти, тениски и шоколади 
бяха раздадени на завършилите с отличен 
успех учебната година. Първи своите награди 
получиха най-нетърпеливите – първокласниците.
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО  
ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ 

НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ“

На 9 юни 2014 г. от 9:00 ч. в Заседателната зала на 
Общинска администрация -Берковица  се проведе 
заключителна пресконференция по проект 
„Подобряване на образователната инфраструктура 
в община Берковица, чрез въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност” съгласно договор 
№ BG161PO001/4.1-03/2010/069, сключен с 
МРР 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”. Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Бенефициент е община 
Берковица. Стойността на целия проект е 870 188.90 
лева, от които 739 660.56 лева е съфинансиране от 
Европейския фонд за регионално развитие, а 130 
528.34 лева е собствен принос на бенефициента. 
Проектът е с продължителност 24 месеца. 
Този документ е създаден в рамките на проект 
„Подобряване на образователната инфраструктура 
в община Берковица, чрез въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана 
от европейския съюз чрез европейския фонд 
за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от община 
Берковица и при никакви обстоятелства не може да 
се счита, че този документ отразява официалното 
становище на ЕС и Управляващия орган.

ПРИКЛЮЧИ ЧЕТВЪРТАТА 
РАБОТНА ВИЗИТА ПО 

ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНИ 
ПАРТНЬОРСТВА НА СЕКТОРНА 

ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”

В рамките на периода от 11-ти до 17-ти юни 2014 
г. Община Берковица организира поредица от 
работни срещи с цел успешна реализация на 
съвместния проект с община Елбльог, Полша – 
„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”. 

10-членната делегация от Полша бе представена от 
служители от Полицейско Управление, гр. Елбльог, 
Гимназия №6, гр. Елбльог , Общообразователна и 
техническа Гимназия, гр. Елбльог и представител 
на Община Елбльог. От българска страна в 
работните срещи взеха участие представители 
на Община Берковица, както и месните 
партньори по проекта – Районно Управление 
Полиция гр. Берковица, Гимназия „Д-р Иван 
Панов” и Трето основно училище „Иван Вазов”. 

На 12 юни полската делегация посети Районно 
Управление Полиция гр. Берковица, като се запознаха 
с работата на полицията в училищата и се срещнаха 
с децата, участващи в пилотния проект „Детска 
полицейска академия“. След което партньорите 
по проекта посетиха Школата за обучение на 
водачи на служебни кучета в гр. Берковица, където 
наблюдаваха демонстрации с полицейските кучета в 
различни ситуации – откриване на дрога, на взривни 
вещества и други. След това се срещнаха с директора 
на Областната дирекция на МВР в Монтана ст. 
инспектор Иван Георгиев, с началника на отдел 
„Охранителна полиция” комисар Валери Димитров 
и със зам. директора на ОД МВР Монтана комисар 
Кирил Георгиев. Гостите се запознаха със структурата, 
дейността и управлението на полицейската 
дирекция. В Научно-техническата лаборатория бе 
направена демонстрация на работата на наркогазов 
хроматограф – апаратура за изследване на кокаин, 
хероин и канабис. Разгледана бе подвижната 
криминалистична лаборатория, съдържаща полеви 
наркотестове за над 10 вида наркотични вещества, 
куфари с инструменти за извършване на оглед на 
местопроизшествие и изземване на дактилоскопни, 
трасологични, биологични и други видове следи, 
металотърсач, лазерна ролетка за измерване на 
разстояние и други. Полските партньори по проекта 
останаха впечатлени от направената демонстрация от 
групата на РУП Монтана за задържане на извършител 
на престъпление. Визитата им в гр. Монтана завърши 
с посещение на Областната администрация. На 13 
юни партньорите посетиха Трето основно училище 
„Иван Вазов”, където присъстваха на официалната 
церемония на раздаване на свидетелства за завършен 
учебен клас на учениците и разгледаха училището. 
След това бе посетена и Гимназия „Д-р Иван Панов”, 
където бе представена презентация за дейностите 
по проектите, по които работи училището. В детски 
център „Камбанка“ се проведе концерт, организиран 
в рамките на проекта, където ученици от двете 
училища, участващи в проекта, танцов ансамбъл 
„Малинарка“ и хор „Щурче“ представиха с песни 
и танци талантите на Берковица. На 16 юни в 
сградата на общинска администрация гр. Берковица 
г-жа Димитранка Каменова – кмет на община 
Берковица връчи сертификати на всички участници 
в четвъртата работна визита по проекта. Също така 
гостуващата делегация имаше възможността да види 
презентация за проведените дейности до момента 
по проекта, представена от гимназистите и да 
отговори на техните въпроси. По проект „Превенция 
и образование – сътрудничество между местните 
власти и полицията, насочено към училищата 
и образователните институции” предстоят още 
две работни визити, които ще се проведат през 
2015 г. в община Берковица и община Елбльог.
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.

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ РАСТИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ

Уважаеми жители на Община 
Берковица,
не изхвърляйте растителни отпадъци 
в контейнерите и кофите за смет, а ги 
поставяйте до тях ! При нарушения ще се 
налагат санкции съгласно Наредбата за 
управление на отпадъци на територията 
на Община Берковица и във връзка със 
зачестили сигнали за подобни случаи. 
Чл. 8 от Наредбата гласи:  
На територията на община Берковица 
е забранено:
1. Изхвърлянето на отпадъци извън 
предназначените за целта съдове и места. 
2. Изхвърлянето в съдовете отпадъци 
с потенциално, висок екологичен 
и здравен риск и отпадъци, които 
биха могли да доведат до увреждане 
на самите съдове, сметоизвозващата 
и сметообработваща техника, в 
т.ч. /медицински, едрогабаритни, 
строителни, лесно запалими, 
взривоопасни, разяждащи, токсични 
и др./. Изхвърлянето в съдовете 
за битови отпадъци, на отпадъци 
от промишлеността, селското 
стопанство и животновъдството. 
При нарушение на общинската 
Наредба за управление на отпадъците 
глобата за физически лица е от 10 до 
500 лева. При повторно нарушение 
се налага глоба в двоен размер. 
За еднолични търговци и юридически 
лица се налага глоба в размер до 1000 лв.

„ДЕЦА ОБУЧАВАТ ДЕЦА“

В рамките на проект „Превенция и образование – 
сътрудничество между местни власти и полицията, 
насочено към училищата и образователните 
институции“ финансиран по Регионални 
партньорства на секторна програма „Коменски” на 
Програма „Учене през целия живот“ на 02.06.2014 
год. в III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица гостуваха 
доброволците от Младежката секция на Местната 
комисия за борба с трафика на хора – гр. Монтана. 
Те работиха интерактивно с децата от 6-ти клас по 
темата „Безопасен интернет“, а с 7-ми и 8-ми клас 
– по темата за „Трафик на хора“. Инициативата 
се реализира изцяло на принципа „деца обучават 
деца“, а целта е чрез дискусии между връстници и 
споделяне на опит и знания децата да бъдат добре 
подготвени и информирани за различните рискове, 
които крие съвременния свят. Накрая по традиция, 
както всяка година, Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните – Община Берковица напомни на 
децата за вечерния час, с което ги призова да бъдат 
отговорни, за да имат едно безгрижно и приятно лято.
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БЕРКОВСКИ  МОМИЧЕТА  С  

РЕПУБЛИКАНСКА  КУПА  ПО  
БАСКЕТБОЛ

От 20.05 до 23.05.2014 г. се състоя републиканско 
състезание по Мини баскетбол за момичета 12 
години в Монтана. Отборът на Монтана стана 
републикански шампион от 13 отбора участвали 
в републиканското първенство, сред които бяха 
отборите на Левски и Славия. На финала отбора 
на Монтана игра оспорван мач със Септември. 
И така Монтанският отбор завърши без загуба. 
В отбора играха и 4 момичета от Берковица – 
Сабина Атанасова, Христа Иванова, Боряна 
Цветкова и Фабиана Димитрова, които допринесоха 
много за победата на своя отбор. Берковските 
момичета се тренират от Цветелина Антонова, 
която е помощник треньор на Монтанския отбор.

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ ОТ 
РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА ОТБОРА НА 
ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – 
БЕРКОВИЦА

Бронзови медали завоюва волейболният отбор 
на 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица на 
Републиканско първенство.  На финалния етап от 
Ученическите спортни игри – волейбол момчета (5 
– 7 клас), участваха отборите на София, Дупница, 
Исперих, Пловдив, Червен бряг (група А) и Бургас, 
Попово, Кърджали, Добрич, Берковица (група Б).  
След категоричната победа над отборите на Попово 
(2:0) и Бургас (2:1), отборът на Берковица загуби 
от отбора на Кърджали (0:2). Въпреки загубата, 
нашите волейболисти се класираха за полуфинала 
след победа над момчетата от Добрич (2:0), а 
отборът ни се нареди на второ място в групата.  На 
полуфиналите с победи от по 3:0 гейма Пловдив 
и Кърджали се класираха за финала, а Берковица 
и Исперих играха за трето и четвърто място, 
където момчетата от 2. ОУ „Христо Смирненски“ – 
Берковица грабнаха бронзовите медали.  Успешното 
представяне е плод на неуморната работа на 
треньора на отбора Т. Илиев – преподавател по ФВС 
в училището. Класиране: 1. Кърджали, 2. Пловдив, 
3. Берковица, 4. Исперих, 5. Добрич, 6. Червен 
бряг, 7. София, 8. Бургас, 9. Попово, 10. Дупница.

УСПЕШЕН СЕЗОН ЗА КЛУБ ПО 
БИАТЛОН – БЕРКОВИЦА

На 2 юни се състоя закриване на сезона на Българска 
Федерация Биатлон и награждаване на призьорите 
за Купа „Надежди“ и Купа „България“. На стадион 
„Васил Левски“ бяха наградени 5 състезатели от 
Клуб по биатлон – Берковица. За Купа „Надежди“ 
с първо място си тръгна и Кристиян Стоянов, а 
след него се нареди неговият съотборник Християн 
Георгиев. Мария Здравкова стана трета, а същото 
място взе и най-малката състезателка от клуба 
Александрина Георгиева. За Купата на България 
с трето място беше награден и Петьо Иванов, 
който направи и най-добрия резултат за сезона, а 
именно четвърто място в Америка на Световното 
първенство за юноши. Бившата състезателка 
на клуба по биатлон Десислава Стоянова, 
завоюва първо място при жените. Берковският 
клуб се гордее, че тя беше и единствената жена 
участничка тази година на Олимпиадата в Сочи. От 
ръководството на клуба по биатлон се надяват да 
привлечат Деси да се състезава отново за Берковица 
и да носи славата в цял свят. Клуба по биатлон ще 
продължи с усилена подготовка за новия сезон 
след разпускащ лагер на морето през този месец.

ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА 
ДЕТСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТ 

МОНТАНА

На 28. 05. 2014 г. в зала „ Младост”- гр. Монтана 
децата от Детско полицейско управление към 
2. ОУ „ Христо Смирненски”- Берковица взеха 
участие в Първия областен годишен преглед. 
Официални гости на проявата бяха главният 
секретар на МВР, гл. комисар Светлозар Лазаров, 
зам.- директорът на Главна дирекция „ Национална 
полиция“ комисар Милчо Енев, директорът на 
Института по психология на МВР гл. инспектор 
Бисерка Зарбова, експерти от Главна дирекция „ 
Национална полиция“, ръководството на ОД МВР 
Монтана, областният управител на Монтана инж. 
Николай Пенчев, кметовете на общините Монтана, 
Лом и Берковица и протосингелът на Видинската 
света митрополия архимандрит Антим. Малките 
полицаи от всички детски полицейски управления 
показаха умения по оказване на първа долекарска 
помощ, майсторско колоездене, разглобяване и 
сглобяване на оръжие, полицейска лична защита 
и демонстрация със служебно полицейско куче. 
В демонстрациите участваха и служители на 
Районно управление “ Полиция“ – гр. Монтана 
и спортисти от Карате клуб “ Компас“. Всички 
участници получиха купи, грамоти и награди за 
успешно завършен курс, а спонсори осигуриха 
три огромни торти с фигури на малки полицаи.

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА 
ЗА РУМЯНА ЙОНЧЕВА ОТ 

ПЪРВО ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ 
ВАПЦАРОВ“

Седмокласничката Румяна Радославова Йончева 
стана първа на националния конкурс “Мадарският 
конник – символ на историческото минало и 
европейското бъдеще на България”. Конкурсът се 
организира от МОМН, Националният дворец на 
децата и ОДК – Шумен за шести път. Талантливата 
седмокласничка участва в категория „проза” с есе. 
Професионално жури начело с Антонин Горчев-
председател на Дружеството на писателите в 
Шумен безапелационно отреди първото място на 
Руми с мотиви, че есето не само е емоционално 
и родолюбиво, но и показва дълбоко познаване 
на българската история. „Мадарският конник 
символизира величието и мощта на българския хан 
Тервел и мощта на българската държава. …Европа 
много вероятно е щяла да бъде в ръцете на арабите, 
ако не е бил българският хан Тервел. Това е факт, с 
който ние българите трябва да се гордеем.…И днес 
поколения българи се гордеем с нашето историческо 
наследство и с гордост можем да кажем, че живеем 
в една прекрасна страна, наречена България. 
С ускорен темп тя се интегрира към голямото 
европейско семейство. Опряна на традиционните 
български демократични ценности и исторически 
опит, през 2004 година България е приета за 
пълноправен член на Северноатлантическия 
пакт, а през 2007 година страната ни е приета в 
Европейския съюз. Днес България продължава да 
бъде важен фактор за стабилността на Балканите.

НА „ЧАША ЧАЙ И БЯЛО 
СЛАДКО“

Много почитатели на незабравимите шлагери 
изпълниха залата на НЧ „Иван Вазов-1872“ на 
24 юни 2014 г., за да направят заедно с групата за  
стари градски песни „Сладък спомен“ разходка 
във времето. Прекрасните изпълнения на певците  
върнаха  спомени  с аромат на малини и бяло сладко. 
Многобройните им почитатели имаха удоволствието 
да чуят, както утвърдени песни от техния репертоар, 
така и нови стари градски и шлагерни изпълнения 
на берковския състав. Концертната програма, която 
бе по надслов „Чаша чай и бяло сладко“ уважиха 
зам. кметът Радослав Найденов и  почитатели 
на старите шлагери от различни поколения.

Групата е създадена към Читалище „Иван 
Вазов” през 1991 година. Първата голяма изява 
е в Копривщица на Националния събор на 
народното творчество – групата е единствена 
по рода си и буди огромен интерес. Българското 
национално радио веднага прави запис на 
четири песни, многократно излъчвани в ефир. 
Ласкави оценки за таланта на берковчани правят 
професорите Георг Краев и Николай Кауфман. 
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45 ГОДИНИ ДЕТСКА ЯСЛА – 
БЕРКОВИЦА

Над 70 нетърпеливи палавници от 1 до 3 годинки 
заедно с учители и гости отпразнуваха 45-ия 
рожден ден на Детска ясла – Берковица. За да 
споделят празничното настроение с децата и 
учителите, гости на тържеството бяха кметът на 
Община Берковица –Димитранка Каменова, инж. 
Юлиян Иванов, председател на ОбС –Берковица, 
Биляна Стаменова-секретар, Анелия Якимова-
гл. експерт „Образование“, първият директор на 
детското заведение и директори на детски градини. 
Гостите бяха посрещнати по стара българска 
традиция с хляб и сол. Те имаха възможността 
да разгледат изложби с творби на малчуганите. 
Кметът г-жа Димитранка Каменова поздрави 
всички с празника и подари на директора Добринка 
Иванова DVD плеър за яслата. С много настроение 
децата поднесоха на всички гости своят празничен 
концерт, в който имаше гъбки, морячета, цветя , 
калинки , бръмбарчета и танцьори в народни носии. 
Голямата веселба настана, когато се появи огромна 
торта, придружена с много конфети и фойерверки.

ЦДГ „МАЛИНА“ СТАНА НА 66 
ГОДИНИ

На 27 май 2014 г. 110 деца от ЦДГ „Малина“ – Берковица 
отпразнуваха 66-рожден ден на любимата си детска 
градина. Приютявала с много обич и топлина техните 
баби и дядовци, майки и бащи, обновена и освежена 
тя посреща всеки ден с приветливо отворени 
врати и любящ и всеотдаен персонал малките 
палавници. Годините минават. Децата растат, стават 
лекари, инженери, строители, на тяхно място идват 
техните деца. А първата в града ни детска градина 
и днес е оазис на безгрижно и щастливо детство…

УНИЦЕФ ДАРИ ИГРАЧКИ НА 
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА

Детският фонд на Организацията на обединените 
нации (УНИЦЕФ) дари 1476 броя играчки 
(брандирани артикули), подходящи за деца на 
възраст до 6 години, на детските градини в Община 
Берковица. Общинска администрация –Берковица 
осигури получаването на артикулите от всички 
детски заведения на територията на общината. 
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на 
Обединените Нации и част от голямото семейство 
на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е 
водеща организация, работеща в полза на децата, 
представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ 
помага за оцеляването и благоденствието на децата 
от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ 
оказва помощ в областта на детското здравеопазване 
и пълноценното хранене, за осигуряване на основно 
образование за всички момичета и момчета, както 
и за закрила на децата от насилие, експлоатация 
и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от 
доброволни дарения на отделни лица, фирми, 
фондации и правителства. УНИЦЕФ е движещата 
сила в изграждането на един свят, където правата 
на всяко дете са осъществени. Подкрепяйки мира и 
сигурността, УНИЦЕФ се стреми към постигането 
на „Целите на хилядолетието за развитие“:
Цел 1: Преодоляване на крайната бедност и глада
Цел 2: Постигане на начално образование за всички
Цел 3: Насърчаване равенсвото между жените и 
мъжете и овластяване на жените
Цел 4: Намаляване на детската смъртност
Цел 5: Подобряване здравословното състояние на 
майките
Цел 6: Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести
Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда
Цел 8: Създаване на глобално партньорство за 
развитие

ВТОРИ КРЪГ ОТ 
РЕПУБЛИКАНСКИ 

ШАМПИОНАТ ПО ПРИЛОЖНО 
КОЛОЕЗДЕНЕ

На 6 и 7 юни 2014 г. Берковица бе домакин на 
Втория кръг от Републиканския шампионат по 
приложно колоездене „ Младежта за безопасност 
на движението“. Участие взеха 7 отбора от страната. 
На откриването присъства г-н Светослав Кръстев – 
председател на Национално движение „Приложно 
колоездене“. Той благодари на кмета на Община 
Берковица за организацията, която са създали и 
пожела на всички участници „успешен старт и добър 
финал“. Официалното откриване бе на 7 юни 2014 
г. в 9.00 часа на пл.”Радичков”.  Кметът Димитранка 
Каменова също поздрави участниците и им пожела 
успех. Сред официалните гости на събитието бяха 
инж. Петър Якимов-народен представител, инж. 
Юлиян Иванов – председател на ОбС Берковица, 
зам. кметът Радослав Найденов, Петко Евстатиев 
СБА Монтана, Недко Петров СБА Берковица, 
Анелия Якимова – гл. експерт „Образование“, 
Данаил Райков-основател на приложното 
колоездене в Берковица и Димитър Генов РУ 
„Полиция“ Берковица. Участниците се изявиха в 
следните дисциплини – Майсторско управление 

на велосипед по техническа пътека, управление на 
велосипед в реална пътна обстановка и практически 
изпит за оказване на мед.помощ. Първия ден от 
шампионата състезателите решаваха индивидуални 
тестове по ЗДП и техническо владеене на велосипед. 
Състезанието протече под съдийското ръководство 
на Милчо Крумов – главен съдия -Монтана, 
Б. Борисов – секретар и Ц. Петрова –директор. 
Голямата награда на Община Берковица –
велосипед, грабна първи отбор на града 
домакин със 151 наказателни точки. Втори е 
вторият отбор на Берковица с 210 наказателни 
и трети отборът по приложно колоездене на 
Монтана с 217 т. Следват Челопеч, Монтана, 
Силистра и трети отбор на Берковица.
При индивидуалното класиране момичета:
1-во място Дияна Серафимова гр. Монтана
2-ро място Полина Аврамова гр. Берковица
3-то място Ива Георгиева гр. Монтана
Индивидуално класиране момчета:
1-во място Християн Лазаров гр. Берковица
2-ро място Мартин Крумов гр. Монтана
3-то място Стелиян Бошнаков гр. Силистра

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА В 
ЗАМФИРОВО СЕ ПРОВЕДЕ 

ФОЛКЛОРИЯ ПРАЗНИК 
„ГУШАНСКИ СБОР ПО 

СПАСОВДЕН“

На 21 юни 2014 г. село Замфирово посрещна гости 
и самодейци на традиционния фолклорен празник 
„Гушански сбор по Спасовден”, организиран от 
Община Берковица, Кметство и Народно читалище 
„Развитие-1928” с. Замфирово. Тази година събитието 
беше домакин и на 4-тия Национален Преглед на 
Фолклорните Ансамбли 2013-14 на CIOFF® България, 
официален партньор на Юнеско. Сутрешният дъжд 
в деня на мероприятието премести празника от 
парка на селото в салона на читалището, но това 
не попречи на доброто настроение и на отличното 
представяне на участниците в празничната 
програма. Увеселението продължи в ресторанта 
на с. Замфирово, където свири Гушанската духова 
музика, а в небето над с. Замфирово атрактивно 
авиошоу направи клуб Парамотор БГ, което повиши 
още повече празничното настроение. Официални 
гости на празника бяха д-р Илиян Тимчев, народен 
представител от 12 избирателен район Монтана, 
доц. Борислав Великов, екс председател на XXXIX-
то Народно събрание, инж. Юлиян Иванов, 
председател на Общински съвет гр. Берковица, 
г-жа Емилия Григорова, Председател на комисията 
по образование, наука, култура, младежта, спорт и 
вероизповеданията в Общински съвет гр. Берковица.

КАМЕРА ЗА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛНО 

ВРЕМЕ В БЕРКОВИЦА
Камера за видеонаблюдение работи в 
Община Берковица. Тя е позиционирана 
на ключово място в центъра на града. 
Видеонаблюдението е в реално време. Камерата 
може да се гледа от сайта www.kamerite.bg.


