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ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТЪТ НА 
ЦДГ „ЗВЪНЧЕ“ ПО „КРАСИВА 

БЪЛГАРИЯ“

Колективът на ЦДГ „Звънче“ организира 
официално откриване на ремонтираната част на 
детското заведение по спечелен от общината проект 
по „Красива България“. Гости на тържеството бяха 
кметът Димитранка Каменова, зам. кметът Радослав 
Найденов, директори на училища и детски градини 
и родители. Официалната част включваше забавна 
празнична програма, в която децата на ЦДГ „Звънче“ 
пяха и танцуваха, водосвет , отслужен от отец Петър 
и традиционните прерязване на трибагрена лента и 
„разливане на вода“ за късмет. В поздрава си към 
присъстващите г-жа Каменова заяви, че усилията 
на общинското ръководство ще продължат с 
нови проекти за подобряване на материално-
техническата база на детските заведения. Проектът 
на Община Берковица бе за укрепване на фасади 
и вътрешен ремонт на детска градина „Звънче“. 
Неговата обща стойност е 62 105 лева. Финансовият 
принос на Община Берковица е в размер на 50 % 
или 31 052 лева. Ремонтните работи  включваха – 
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“. Тя е предпочитан проект от общините 
заради кратките срокове, в които се постига траен 
социален ефект от изпълняваните дейности.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА НАГРАДИ 

ДАРОВИТИТЕ ДЕЦА НА 
БЕРКОВИЦА

На специална церемония в заседателната зала на 
ОбА, кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова, зам. кметът Радослав Найденов и главния 
експерт „Образование“ Анелия Якимова наградиха 
26 деца от Община Берковица с изявени дарби. Г-жа 
Каменова призова даровитите деца на Берковица да 
бъдат здрави, амбициозни и винаги да си поставят 
високи цели и подчерта, че е важно да се стимулират 
развитието на потенциала и заложбите на младите 
хора. Тя връчи грамоти на 26-ма ученика, сувенири 
и материално стимулиране в размер на 3000 лева 
от бюджета на Община Берковица. Всички те са 
завоювали призови места на национални олимпиади, 
конкурси и турнири. Кметът на Община Берковица 
предоставя специална закрила на тези деца с изявени 
дарби в областта на науката, изкуството и спорта 
чрез стипендии и еднократна финансова помощ. 
А ето и имената на децата с изявени дарби, които 
имат завоювани призови места: Боряна Асенова 
Василевa, Станислав Даниелов Кръстев, Никол 
Николаева Иванова, Атанас Василев Георгиев, Ана 
Мария Антониева Герасимова, Мирослав Ивайлов 
Каменов, Асен Петров Стефанов, Кристиян 
Иванов Стоянов, Александрина Мирославова 
Георгиева, Елена Ивайлова Кръстева, Борислав 
Валериев Яврийски, Георги Игнатов Игнатов, 
Мария Димитрова Здравкова, Християн Анатолиев 
Георгиев, Любомира Лъчезарова Илиева, Дани 
Ивайлов Кръстев, Ива Дмитрова Гиздова, Полина 
Ивайлова Аврамова, Цветелина Руменова 
Грозданова, Ася Сергеева Стоянова, Боряна Олег 
Цветкова, Фабияна Петрова Димитрова, Христа 
Юлиянова Иванова, Сабина Атанасова Атанасова, 
Александър Петров Иванов и  Петя Руменова Гелова

РЕМОНТ НА ПЪТНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Ремонтът на пътната инфраструктура в жилищните 
комплекси на Берковица е част от строителната 
програма на общината за 2014 година. Цялостно 
преасфалтиран е жилищен комплекс Заряница, 
ремонтни дейности се извършиха в ж.к Изгрев и  
сега започна ремонт и рехабилитация на пътната 
инфраструктура в ж.к Стара планина. Инвестицията 
е в размер на близо 700 000 лева. Изпълнител е 
фирма Каро Трейдинг ООД. Благоустрояването 
на кварталите е част от кампанията за поетапно 
обновяване на уличната мрежа в Берковица. 
Стратегията да се възстановяват цели участъци, 
а не да се работи на парче бе приложена при 
управлението на кмета Димитранка Каменова 
като по-ефективен и дълготраен метод за развитие 
и възстановяване на пътната инфраструктура 
в общината. В резултат на тези последователни 
мерки по-голяма част от уличната мрежа в големите 
квартали на града са отремонтирани, основни 
пътни артерии са в ремонт/ ул. Александровска“ и 
ул. Николаевска/, а част от разрушените от пороите 
улици също са изцяло оправени/ул.Шабовица/. 
Общата инвестиция на Община Берковица за 
подобряване на състоянието на инфраструктурата 
тази година възлиза над 1 млн. лева, като в това 
число не са обектите, които се изграждат по проекти.

РЕМОНТ НА ГЛАВНИ ПЪТНИ 
АРТЕРИИ В БЕРКОВИЦА

Цялостно преасфалтиране и ремонт предстои 
на улиците „Александровска“ и „Николаевска“ в 
Берковица. Пътните артерии са с натоварен трафик. 
Екипи на пътностроителната фирма „СТРОЙКО 

2002“ ЕООД, изпълняваща проекта на общината, 
на мястото на старите бордюри и тротоарни 
плочи поставят нови. Предстои и цялостно 
преасфалтиране и смяна на осветлението. Сумата 
за рехабилитация и основен ремонт на двете улици 
е над 2 300 000 лева без ДДС. Проектът на Община 
Берковица е по мярка 322 „Обновяване и развитие 
на селските райони“ по Програмата за развитие на 
селските райони. Благоустрояването на жилищните 
комплекси, преасфалтирането и изграждането 
на тротоари за пешеходци ще подобри градската 
пътна инфраструктура, а с това ще се постигнат и 
целите, заложени в Програмата за управление на 
кмета на Община Берковица за периода 2011-2015 
година. Стремежът на общинското ръководство 
е в общината да се създадат реални условия за 
привличане на инвестиции, туристи и гости на града.

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В 
БЕРКОВИЦА

Обществена трапезария заработи в Берковица от 1 
октомври 2014 г. Там ще се раздава веднъж дневно 
топла храна на 72 лица, сред които бездомни, 
самотно живеещи възрастни хора и социално слаби 
лица и семейства. Храна се сервира от 10:30 до 
12:00 часа. Разкриването на обществена трапезария 
е във връзка с национален проект „Обществени 
трапезарии”, насочен към подпомагане на 
семейства в неравностойно социално положение. 
Проектът се финансира от МТСП, фонд 
„Социална закрила“ и е на стойност 10 432,80 лв.
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РАБОТНА СРЕЩА ПО 

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ

На 15 октомври 2014 г. в гр. Ниш, Сърбия се 
проведе работна среща на екипите по управление на 
трансграничния проект между Община Берковица 
и сръбската Палилула „Реконструкция на стадион 
и спортни съоръжения“. Стойността на проекта 
е 755 338,05 евро, за българската страна сумата е 
644 388, 58 евро. Екипът по управление на проекта 
от българска страна бе с ръководител зам. кметът 
на Община Берковица Гергана Антонова, а от 
сръбска страна са присъствали Бобан Джунич, 
кмет на община Палилула и Никола Бозич, 
координатор по проекта. Целите на срещата са: 
представяне и оценяване на текущата ситуация по 
проекта, презентации на традиционни и социални 
мероприятия, дискусия на тема „Възможности 
за съвместни действия за подкрепа на спорта в 
трансграничния район“, координиране на съвместни 
политики за промотиране на спорта и предвиждане 
на дейности по организиране на фестивала „Деня 
на предизвикателствата“. Планираните дейности 
по трансграничния проект са: Вътрешен и външен 
ремонт и подмяна на дограма на спортни сгради, 
построяване на комбинирано игрище за баскетбол/
волейбол, построяване на комбинирано игрище 
за футбол/ тенис, ремонт и поставяне на нова 
настилка на писта за биатлон и писта за бягане, 
ремонт на външна ограда на стадиона, ремонт на 
съществуващите трибуни за зрителите, закупуване 
на оборудване за игрищата, подмяна външно 
осветление и провеждане на спортен фестивал.

ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА 
ГРАДИНКАТА ПРЕД ПОЩАТА В 

БЕРКОВИЦА

Община Берковица започна пълна реконструкция 
на пространството пред Пощата в центъра на града. 
Стойността на ремонта е за близо 100 000 лева /
капиталови разходи/, а изпълнител е фирма НСИ-
НЕО СТИЛ Инженеринг ООД гр. София. Срокът 
за изпълнение на ремонтните дейности е 2 месеца. 
Предвижда се подмяна на настилката, озеленяване 
и парково осветление. Подготвителните работи 
са започнали, заградено е цялото пространство 
и няма да бъде достъпно за пешеходци. В тази 
връзка уведомяваме всички жители на Берковица 
да не премахват оградните ленти, за да вървят без 
проблеми ремонтните работи. Със Заповед РД-15-
637 от 08.10.2014 г. на кмета на Община Берковица 
временно е преместена стоянката на такситата от 
ул. „Александровска“ пред пощата/8 места/ пред 
ресторант „ДАМС“-8 места. За неизпълнение на 
указанията нарушителите ще бъдат санкционирани.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА 

КАМЕНОВА ПОСРЕЩНА ГОСТИ 
ОТ МАРБЪЛ ПРОЕКТ

Кметът на Община Берковица посрещна  в кабинета 
си английските приятелите на града от Марбъл 
проект- Пол Кроули и Ричард Ко, които вече 
десета година развиват благотворителна дейност в 
общината. Проектът има и берковски екип, който 
координира и спомага дейността на англичаните. На 
срещата присъства и зам. кметът Гергана Антонова. 
Англичаните благодариха на г-жа Каменова за това, 
че им подава ръка за съвместна работа и включва 
общината в техните инициативи. Гостите изразиха 
съжаления за щетите от наводненията и споделиха, 
че винаги мислят за Берковица. През изминалата 
седмица посещенията на Марбъл проект в 
социалните заведения е целяла разговори с екипите 
за това как могат да бъдат полезни занапред. Пол 
Кроули и Ричард Ко са се запознали с промените, 
които ще настъпят в социалната сфера и смятат 
следващата година да направят повече за социалните 
домове в Община Берковица. Г-жа Каменова 
заяви готовността на ръководството да запази 
социалните услуги в общината и трансформиране 
на домовете, които предстои да бъдат закрити 
в комплексни центрове за социални услуги.

МАСОВА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ 

НАВОДНЕНИЯТА ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ И ДВОРОВЕ В 

БЕРКОВИЦА

По искане на кмета на Община Берковица  
бе  направена дезинфекция на засегнатите от 
наводнението участъци по поречието на Берковска 
река. Обработени са улиците в пострадалия 
район, както и дворовете и къщите в населените 
места по желание на собствениците. Обработката 
тръгна от кв. Беговица до ж.п прелеза и е със 
специален дезинфектант, който е безвреден. Бяха 
дезинфектирани над 100 къщи. Следващата седмица 
съгласно договор с „Дезинфекционна станция“ 
ЕООД – Монтана ще бъде извършена и дератизация, 
унищожаване на вредители гризачи в Берковица.

ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ 
СЕМЕЙСТВО“ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 

КРАЯ НА ГОДИНАТА
Проект „И аз имам семейство” се удължава до края на 
календарната година, съгласно официално писмо от 
Агенцията за социално подпомагане с Изх. № ПИ01-
827 от 31.07.2014 г. и на основание Заповед № РД08-43 
от 21.07.2014 г. От началото на 2012 г. на територията 
на Община Берковица се реализира проекта „И 
аз имам семейство”по Оперативна програма 
„Развитие   на  човешките  ресурси” 2007 – 2013 г., 
схема за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ 
„ГОРНАТА КУРИЯ“

На 9 октомври 2014 г. в заседателната зала на ОбА-
Берковица се проведе обществено обсъждане 
на проект на План за управление на резерват 
„Горната курия“. Присъстваха представители на 
РИОСВ-Монтана, екип от фирмата изпълнител на 
проекта, председателят на ОбС – Берковица инж. 
Юлиян Иванов, зам. кметът Радослав Найденов и 
специалисти на администрацията. На вниманието на 
присъстващите бяха представени основните аспекти 
на проекта, след което участниците дискутираха 
и допълнително изясняваха конкретни казуси.
Плана за управление (ПУ) на резервата е инструмент 
за институциите, които по Закона за защитените 
територии са отговорни за неговото управление – 
МОСВ и РИОСВ. В ПУ се посочват взаимовръзките 
между целите на природозащитата, регионалното 
развитие, баланса на интересите и координация на 
институциите и други заинтересовани лица, към 
които е насочен. Чрез направените проучвания 
се допълва съществуващата база данни и се 
създава ГИС за резервата и защитената местност 
по отношение на екосистемите, биотопите, 
флористичното и фаунистично разнообразие, 
както и на взаимосвързаните с тях ландшафтни. ПУ 
осигурява необходимите условия за перспективно, 
природосъобразно управление и оценка за 
научната и образователна стойност на резервата.

КРЪГЛА МАСА

На 23.10.2014 в залата на Общинска администрация 
гр. Берковица се състоя кръгла маса на тема „Да 
се чуе гласът на болните с деменция. Техният глас 
е важен.” Тя беше открита от заместник кмета г-н 
Радослав Найденов. Екип на Гражданско сдружение 
„Алцхаймер България” представи проблемите 
на хората с Алцхаймер и деменции и техните 
семейства. Ирина Илиева -Изпълнителен секретар 
на ГС Алцхаймер България анализира ситуацията 
в България и говори за ползата за болните и 
семействата от обединяване на усилията им. Проф. 
Янчева презентира деменциите като медицински 
и социален проблем на 21 век. Веселка Йоткова 
– геронтолог сподели опита си от решаването на 
проблемите в Германия , с презентацията на Веселин 
Йотков надникнахме в бъдещето и помоща на 
телемедицината в решаването на здравни проблеми. 
За организацията на грижата за лица с дементни 
проблеми и проблемите, с които се срещат споделиха 
работещите в домовете за стари хора в Берковица 
и с. Бистрилица. Срещата на заинтересованите от 
проблема страни участниците оцениха като успешна 
и се разделиха с надежда за бъдещо партньорство.
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ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНОПРАЗНИК НА ВТОРО ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО 
СМИРНЕНСКИ“ – БЕРКОВИЦА

Повече от половин век Второ основно училище 
празнува своя празник на рождената дата на Христо 
Смирненски – 30 септември. Облечени в училищните 
униформи, тържествени и развълнувани, 
учениците от 7.а клас с класен ръководител Валя 
Крумова представиха литературно-музикална 
програма. Незабравимите образи от картините на 
големия град в стиховете на „Старият музикант“, 
„Уличната жена“, „Цветарка“, „Жълтата гостенка“, 
„Братчетата на Гаврош“, сатиричните стихотворения 
„Зъботраканица“, „Кихавица“, „Черешка“ докоснаха 
душите и сърцата на ученици и учители. Особено 
вълнуваща бе песента „Ний“, изпълнена под 
съпровод на акордеон от г-н М. Шейнов. С вярата 
за щастливо детство, радост, светлина и красота в 
утрешния ден, въплътени в стихотворението „Вяра“, 
завърши кратката програма на седмокласниците. 
Сърдечен поздрав към всички отправи директорът 
на училището г-жа В. Недкова. В рамките на 
празника бяха проведени щафетни игри между 
ППГ и 1. клас, футболна среща и топка над въже 
между четвъртите класове, състезание по волейбол, 
бадминтон, тенис на маса и баскетбол, в които 
участваха ученици от всички класове. Поколения 
ще прекрачват прага на училището с чувство на 
преклонение, обич и признателност към „слънчевото 
дете на българската поезия“ Христо Смирненски.

Областен информационен център – Монтана 
и Община Монтана организираха турнир по 
футбол момчета V – VІІ клас на 14.10.2014 г. В 
него взеха участие 8 отбора от всяка община. 
Представител на Община Берковица бе отборът 
при ІІІ ОУ „Иван Вазов”, който достойно представи 
нашия град и зае второ място. Участниците 
получиха купа, футболни топки и спортни екипи.

РАДИЧКОВА СЕДМИЦА В 
БИБЛИОТЕКАТА

 „… На човек може да му отнемат всичко,  дори живота, 
но не могат да му отнемат името…”/ Йордан Радичков/
От 20 до 24 октомври в библиотеката се 
проведе седмица посветена на 85 години от 
рождението на Радичков. Уредена бе изложба на 
фотографии от посещенията му в нашия край, с 
библиотечни материали от фонда на читалищна 
библиотека „Йордан Радичков”, включваща и 
сбирка от първи издания на книги от Радичков.

ПРИЗОВИ МЕСТА ОТ 
НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ 

ЗА СЛУЖЕБНИ КУЧЕТА В 
РУМЪНИЯ

Инструктори от Сектор „Кинология, племенно дело 
и специална подготовка на водачи на служебни 
кучета“ от 6 до 10 октомври 2014 г. взеха участие 
в Национален шампионат за служебни кучета в 
Република Румъния в Центъра за обучение на кучета 
в гр. Сибиу. Участие са взели и водачи от Турция. 
Шампионатът е проведен в три дисциплини: 1. 
Универсално куче, 2. Търсене и откриване на взривни 
вещества, 3. Търсене и откриване на наркотични 
вещества. В дисциплината „Универсално куче“ 
инструктор Пламен Панайотов е на 1-во място, в 
дисциплината „Търсене и откриване на наркотични 
вещества“ инструктор Евгени Ангелов е на 2-ро място.

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ ІV 
ОУ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“

На 06.10.2014 г. учителите от ІV ОУ „Георги Сава 
Раковски” участваха в семинар на тема „Работа с 
родителите и агресивните деца”. Анализираха се 
психологическите модели на взаимодействие и 
превантивните мерки за овладяване на агресията. От 
Яница Неделчева – психолог от мобилен център за 
социално – психологическо консултирани и подкрепа 
на деца семейства – гр. София, педагогическите 
специалисти получиха практически съвети за 
привличане на родителите в училище и съдействието 
им в решаването на училищни проблеми.

ГРАФИК ЗА ЕСЕННО  ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ГРАД БЕРКОВИЦА

03. 11 - 07. 11. 2014 год. 
Алчов баир, Щърковица, Опълченска, Синия вир, Пламък, пл. Сарая, Туристическа, П. Яворов, Малинарка, Одеса, Любен Каравелов, 
Варна, Кочо Честименски, Панайот Волов, Кочо Честименски, Васил Друмев, Живовци и всички не упоменати в  улици  за съответния район

10. 11 - 14. 11. 2014 год. 
пл. Свобода, д-р Петър Берон, Червена стена, Хан Крум, Чаталджа, Сливница, д-р Иван Панов, Георги С. Раковски, Антим І, Христо Ботев, 
Шипка, Екзарх Йосиф, Даме Груев, Тодорини кукли, Ком, Кестенарска,  Ашиклар и всички не упоменати в  улици  за съответния район

17. 11 - 21. 11. 2014 год. 
Сефан Стамболов, Ашиклар, проф. Асен Златаров, Тракия, Антим Крунев, Акация, Оборище, Ген. Скобелев, Страцимировска, 
Царибротска, Солунска, Калиманица, Марин Дринов, Граф Игнатиев, ген. Владимир Заимов, Добруджа, Калиманица, 
Антон Страшимиров, Радецки,  23-ти септември, Цар Асен и всички не упоменати в  улици  за съответния район 

15. 11 - 19. 11. 2014 год. 
Александровска, Райко Даскалов, Брези, Македония, Бдин, Мусала, Тодор Каблешков, Грамада, Еделвайс, Николаевска, 
Атанас Кюркчиев, Шейново, Поручик Загорски, Поручик Грозданов, Хризантема, Тинтява, Парчевич, Йордан Йовков, Алеко 
Константинов, Иван Вазов, Васил Левски, Ясен, Пирин, Тополите, Средна гора, Бор, Казаните и всички не упоменати в района улици

24. 11 - 28. 11. 2014 г. 
ж.к. Заряница, ж.к. Стара планина, ж.к Изгрев

01. 12 - 05. 12.2014 г.
Квартал Раковица 
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КАЛИМАНИЦА СЪБРА 
ПРИЯТЕЛИТЕ НА РАДИЧКОВ

На 24 октомври 2014 г. се навършиха 85 години 
от рождението на Йордан Радичков. Събитието 
събра художници, писатели, журналисти, просто 
приятели и земляци под клоните на 380-годишния 
дъб в центъра на някогашното село Калиманица. 
Инициативата е организирана от Берковско 
родолюбиво общество в лицето на Милан Миланов-
Революцията, дружеството на художниците „Тенец” 
в Монтана и сдружение „Приятелите на Радичков”. 
Всички си припомниха с любов и тъга за него, 
човекът – Радиков. „ Той създаде цял речник и го 
въдвори по местожителство в българската проза 
като излезе и на световната сцена по начин, по 
който никой друг не успя да го направи, заяви пред 
събралите се Иван Есенски. Той разказа и за първата 
постановка на пиесата „Януари” на българската 
театрална сцена. Събитието продължи с курбан, 
народни песни и сладки приказки за  писателя-
магьосник, световния разказвач Йордан Радичков. 
В Берковица граждани, служители на общинска 
администрация и почитатели на Йордан Радичков 
положиха цветя пред символа на творчеството 
му „Дървото на живота“ в градската градина.

„ПРИКАЗКИ  ОТ  
СЕВЕРОЗАПАДА“

Живописна изложба на Милчо Спасов бе открита 
на 27 октомври 2014 г. в Градска художествена 
галерия „Отец  Паисий“- Берковица. 41 платна на 
берковския художник радваха окото на ценителите 
на изобразителното изкуство. Картините на 
художника преразказват увлекателно приказки 
от Северозапада. Те са населени с добре познати 
от фолклора персонажи и сюжети. Невероятният 
усет за цвят, който е даден на Милчо Спасов от 
Бога, зарежда картините му с магнетична енергия. 
Те грабват погледа и ни потапят в един свят на 
легенди и предания - изконно български, близък до 
душите ни и далечен на ежедневието ни. Колоритът 
на платната е съчетан с композиционна наситеност 
и вкус към детайла. Това ги прави изключително 
интересни. Гост на откриването на изложбата бе 
зам. кметът Радослав Найденов. Сред най-големите 
ценители на Милчо Спасов е Стефан Данаилов. 
Иначе картините на Милчо Спасов са показвани на 
много места в Европа – в Братислава (Словакия), 
Будапеща (Унгария), Майданпек (Югославия), 
Мюнхен, Ерфурт и Хамбург (Германия), Холандия.

РАДИЧКОВ В СПОМЕНИТЕ НА 
ПЕНЧО КОВАЧЕВ

На 23 октомври 2014 г. от 17.30 ч. в къща – 
музей „Иван Вазов“ гостува журналистът, 
писателят и сценаристът Пенчо Ковачев, който 
говори за „Радичков от дописник до класик“. 
Събитието бе уважено от зам. кметът Радослав 
Найденов, директори на училища, ученици и 
почитатели на Радичков. Присъстващите гледаха 
и прожекция на документалния филм „Един 
каубой в България“. Мероприятието бе по повод 
85 години от рождението на Йордан Радичков.

„МИНИСТЪРЪТ ЖЕНКАР“ 
ОЧАРОВА БЕРКОВСКАТА 

ПУБЛИКА

Невероятният театрален спектакъл „Министърът 
женкар“ изправи на крака берковската публика. 
Комедията е от Ст.Л.Костов, режисьор Пламен Панев 
и с участието на Христо Гърбов в ролята на министър 
Кочев. Салонът на читалище „Иван Вазов-1872“ – 
Берковица трудно побра многобройните зрители, 
които видяха, че един министерски пост е не само 
разхождане из просторни кабинети, напрегната 
работа зад масивно бюро, щракане на фотоапарати 
и отговори на въпроси на нахални журналисти. 
Министерският пост е и обкръжение на върволица 
от приятели, роднини, близки и познати, които 
използват момента, за да се уредят по-богато и 
по-добре. Вратата не се затваря за просители на 
това или онова-сякаш цяла България се изсипва 
пред министерския кабинет. Но в комедията на 
Ст.Л.Костов идва спасение: при главния герой 
министър Кочев се явява прелестното създание , 
наричано Малинка, и от тук насетне се завъртва 
комедийната интрига – смесицата от любовна 
авантюра, стремеж към властничество, кариеризъм 
и жажда за пари така се омесват, че министерският 
пост изведнъж получава и други измерения. 
Великият ни комедиограф доказва, че в този живот 
има и непреходни неща като любов, уют, семейно 
огнище, обич – явления, които са много по-човешки 
и искрени от „топлината” на министерското кресло. 
Комедията на Ст.Л.Костов е написана през 30-те 
години, но все още министерското кресло е стабилно 
и чакащо поредния си стопанин, за да започне 
авантюрата от власт- пари- любов. Женските 
прелести се оказват десертът на властимащите.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН 
НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА БЕ 
ОТБЕЛЯЗАН В БЕРКОВИЦА

По повод 1 октомври, Международния ден на 
възрастните хора, Община Берковица организира 
концерт в големия салон на НЧ „ Иван Вазов – 
1872“. Празникът на възрастните хора бе уважен от 
кмета на Община Берковица Димитранка Каменова. 
Тя поздрави присъстващите с думите „Приемете 
нашите най-искрени и топли поздрави по случай 
Международния ден на възрастните хора. Този 
празник е още един повод да засвидетелстваме 
уважение, внимание и обич към нашите родители, 
близки и съграждани. За Вашата любов, нежността 
с която ни обграждате, за грижите за децата ни, са 
нашите синовна благодарност и признателност. 
Този празник ни прави по-добри, стопля ни, защото 
усещаме светлината и надеждата в очите Ви и се 
чувстваме спокойни и сигурни. Възхищаваме се 
от Вашия достоен живот, въпреки трудностите, от 
желанието да поддържате традиции и да възпитавате 
децата ни в истинските семейни ценности. Бъдете 
здрави, дълголетни и получавайте много обич и 
внимание. Бъдете дълго време с нас!” Г-жа Каменова 
връчи грамота на най-възрастния жител на Община 
Берковица 99-годишния Станислав Петров 
Върбанов, който на 22 ноември 2014 г. ще навърши 
100 години. Наградени с грамоти за заслуги бяха 
и членове на пенсионерските клубове в общината. 
Програмата продължи с празничен концерт на 
певчески състави към пенсионерските клубове.

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ТАНЦОВ 
АНСАМБЪЛ „МАЛИНАРКА“ 

ОТ ФОЛКЛОРНИЯ ФЕСТИВАЛ 
„ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ 

ЗЛАТИЯТА“

Със златен медал се завърна танцов ансамбъл 
„Малинарка“ –Берковица от втория фолклорен 
фестивал „Песни и танци от Златията“, който се 
проведе на 11 и 12 октомври в гр. Вълчедръм. 
Той е под патронажа на кмета на общината и е 
продължение на фолклорен преглед с начало 2008 
година – “Златията пее и танцува”. Танцьорите на 
Любомир Гуглин получиха заслужени аплодисменти 
на публиката и признанието на журито, с 
председател Юлия Цанкова. За пореден път те 
доказаха, че са берковския посланик на българската 
фолклорна съкровищница. Целта на фестивала 
„Песни и танци от Златията“ е утвърждаване 
присъствието на фолклорното танцово, словесно 
и музикално-певческо изкуство в съвременния 
живот. Създава се и  възможност на самодейните 
колективи да получат обществено признание и да 
докажат, че и днес фолклорът е част от нашия свят.


