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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ПОЗДРАВИ 

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ПО ПОВОД 
100-ГОДИШНИЯ МУ ЮБИЛЕЙ

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова 
посети столетника Станислав Петров на вековния му 
юбилей на 22 ноември 2014  година. С букет, символа 
на Берковица и парична сума, тя го поздрави лично 
за празника, като му пожела още дълго да радва, 
както деца и внуци, така и всички берковчани с 
дълголетието и силата на духа си. За Станислав 
Петров празничният ден бе много вълнуващ и той 
изрази въодушевено своята радост от присъствието 
на кмета. Празникът продължи в приятна семейна 
атмосфера. Столетникът е роден на 22.11.1914 г.

ПРОГРАМА
ЗА КОЛЕДНИТЕ И 

НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
1 декември
17.15 часа – Запалване светлините на Коледната елха 
- пл. “Йордан Радичков”

12 декември
18.00 часа – Празничен концерт на  Обединена 
школа по изкуствата към Народно читалище „Иван 
Вазов 1872” –  Голям салон на читалището
 
16 декември
18.00 часа – “Коледна музикална приказка” – 
продукция на учениците от класа по пиано при 
Обединена школа по изкуствата към Народно 
читалище „Иван Вазов 1872” –  Детски център 
„Камбанка”

19 декември
10.30 часа – Коледен базар с томбола – Общински 
пазар

25 декември
10.30 часа – Детско коледно парти – пл. “Йордан 
Радичков”

26 декември
18.00 часа – Празничен концерт на група за стари 
градски песни  “Сладък спомен” – Детски център 
„Камбанка”

31 декември
00.30 часа – Новогодишно веселие с участието на 
Берковската духова музика, Гуна Иванова, вино и 
заря – пл. „Йордан Радичков”

ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ 
НА 137 ГОДИНИ ОТ 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БЕРКОВИЦА

4 декември /четвъртък/ 2014 г.
12.00 часа – Празнично шествие и поднасяне на 
венци и цветя пред паметника на загиналите в 
Руско-турската война
12.15 часа – Празнична програма, посветена на 
137 години от Освобождението на Берковица 
и награждаване на победителите в конкурса 
„Берковица от Освобождението до днес“
Ден на отворени врати в Музеен комплекс – 
Берковица.
Общинското ръководство кани жителите и 
гостите на общината да споделят празника.

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ НА МВР ЗА 
КРУМ НИКОЛОВ /ШОЛЕТО/

Директорът на Областната дирекция на МВР 
в Монтана Иван Георгиев връчи почетното 
отличие на МВР „За доблест и заслуга“ на Крум 
Николов от Берковица на тържествена церемония. 
Специални благодарности г-н Николов получи 
от кмета на Община Берковица Димитранка 
Каменова. В словото си г-жа Каменова подчерта: 
„Изпитанието пред, което ни поставиха поройните 
дъждове на 4 септември ни направи по-силни, по-
сплотени и по-уверени от всякога. С достойнство 
и храброст г-н Ранчев оказа съдействие и помощ 
при природното бедствие, което застраши живота 
на част от жителите на Берковица. Предоставяйки 
личната си техника той предотврати сериозни 
неблагоприятни последици.Това е доказателство, 
че и в мирно време имаме нужда от силни, смели 
и храбри мъже, които всекидневно доказват 
своето чувство на отговорност и ангажираност 
към съдбата на Берковица.„ Отличието на Крум 
Николов се присъжда за голямата му лична помощ 
при наводнението в Берковица на 4 септември тази 
година. Почетното звание  му се дава от министъра 
на вътрешните работи за проявена храброст, 
смелост и доблест, оказано съдействие и конкретна 
помощ при природно бедствие, застрашило живота 
и здравето на живущите, чрез предоставяне 
на лично имущество и техника и принос за 
предотвратяване на неблагоприятни последици.

БЕРКОВСКИ ДЕЦА С НАГРАДИ 
ЗА ДОБРИ ДЕЛА

На 17 ноември 2014 г. в механа „Адашите“ гр. 
Берковица  се проведе церемония по награждаване 
на отличените ученици в конкурса „Добрите дела“, 
организиран от Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните и Община Берковица. Участие 
в отбелязване на празника по повод  „Деня на 
толерантността“  взеха всички партньори и ученици по 
проект „Превенция и образование – сътрудничество 
между местните власти и полицията, насочено 
към училищата и образователните институции” на 
секторна програма „Коменски”. Конкурсът бе една 
възможност да се напомни на обществеността какво 
е Доброто. То е израз на отношението, загрижеността 
и подкрепата към желанието за промяна във 
възпитанието на децата, в хуманизирането на 
атмосферата, в която те израстват и се формират 
като граждани. Ето защо Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните и Община Берковица решиха  да 
открият децата, извършили добри дела, за да ги 
уважат и да почетат публично вършенето на добро. 
Празнувайки добротворството те се надяваха, че 
повече деца и възрастни ще се заразят с идеята да 
правят реално добро на околните, да бъдат толерантни, 
отзивчиви, съпричастни и високоморални хора. 
Конкурсът бе организиран в два кръга – училищен 
и общински. След проведените вътрешноучилищни 
кръгове до финалния достигнаха 39 деца.   От името 
на Община Берковица и на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните бяха наградени 39 деца от 
Берковица, заслужили номинация на свои съученици 
и учители в конкурса на комисията „Добрите дела“. 
Децата с добри дела бяха поздравени със специална 
художествена програма на малчуганите от детските 
градини в Берковица и вокалните изпълнения на 
Деница Александрова. Празникът на доброто в 
Берковица, който се провежда за първа година ще 
стане традиция за града, споделиха организаторите.

ПРИКЛЮЧИ АСФАЛТИРАНЕТО 
НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА 

ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА

Приключи ремонтът на четвъртокласната пътна 
мрежа в Община Берковица. Вложени са 316 
700 лева. Средствата са от капиталови разходи 
на общината. Напълно асфалтиран е близо 4 
километров път село Ягодово-Слатина. Фирмата 
изпълнител на „Рехабилитация на пътища от 
четвъртокласна общинска пътна мрежа – 3-та 
категория път Ягодово-Слатина“ е „Стройко 2002“ 
ЕООД Монтана. Проблемът с лошото състояние 
на настилката между двете села вече е решен. 
Ангажимент за общината и следващата година 
остава да продължи цялостното асфалтиране на 
критични участъци от четвъртокласната пътна 
мрежа. Продължават ремонтните дейности 
по инфраструктурата в Берковица – напълно 
асфалтирани са трите комплекса на града, с 
бързи темпове вървят ремонтните дейности 
по двете главни артерии „Александровска“ и 
„Николаевска“, както и на градинката пред пощата. 
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ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И 
БАБУШНИЦА ПОДПИСАХА 

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Предварителен договор за побратимяване 
бе подписан от представители на Община 
Берковица и сръбската Община Бабушница.
Целта е да се разширят и затвърдят основите на 
двустранните отношения в културната, социалната, 
икономическата сфера, търговията, туризма 
и защита на екологията. При подписването на 
договора от страна на Община Берковица присъства 
Зам. кметът Радослав Найденов. От сръбска страна 
документът бе подписан от кмета на Община 
Бабупница Саша Стаменкович. Двете общини ще 
подготвят проекти за кандидатстване в отворени 
програми на ЕС с цел осигуряване развитието на 
своите райони. Кметовете на двете общини ще 
сформират свои работни групи, които ще бъдат 
винаги в контакт помежду си. Тъй като културните 
традиции на двата региона са твърде близки и сходни, 
побратимените общини ще развиват с предимство 
дейностите с културно съдържание. Договорът 
за международно сътрудничество бе подписан в 3 
екземпляра на български, сръбски и английски език.

ФОНДАЦИЯ НАПРАВИ ДАРЕНИЕ 
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Немската Фондация „Kinder braucen Frieden e.V“, 
представлявана от Александър К. Борц направи 
дарение на Община Берковица -микробус марка 
Fiat Ducato с 15 места. Желанието на дарителя 
е микробусът да бъде използван за нуждите 
на ДДЛРГ „Люба Тенева“ и децата на Община 
Берковица. Зам. кметът Гергана Антонова прие 
с благодарност дарението от представителя 
на фондацията. „Kinder braucen Frieden e.V“ 
от години подпомага дейността на дом „Люба 
Тенева“ , доставяйки хранителни продукти.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА СЕ СРЕЩНА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

На 25 ноември 2014 г. кметът на Община 
Берковица Димитранка Каменова се срещна 
с представители на туристическия бизнес. 
На срещата присъстваха и председателят на 
ОбС-Берковица инж. Юлиян Иванов и зам. 
кметът Радослав Найденов. Инициативата е на 
представителите на туристическия бизнес, които 
искаха да разберат какво общината счита, че 
трябва да се направи за развитието на туризма. 
В своето изказване г-жа Каменова запозна 
присъстващите с дейностите на общината в сферата 
на туризма, реализирани проекти и предстоящите.
Стана ясно, че основните приоритети за 
ръководството са зона Ком, където надеждите са 
процедурите на ниво министерство да приключат 
до 2015 г., за да може да се удължи пистата, местност 
Калето – от месец ноември 2013 г. общината работи 
за възстановяване на собствеността, 8 месеца са 
били необходими Калето да излезе от списъка 
на защитените територии, в края на този месец 
приключват всички процедури и в началото на 
декември то вече ще е общинска собственост и 
ще може да се включи в интегрирания план за 
кандидатстване с проекти. Третият приоритет 
за общинското ръководство е минералния 
водопровод , за който миналата година са 
изработени проекто-скиците на трасето , но отново 
се чака Министерството на земеделието и храните 
да назначи фирма, която ще издава проекто-
скиците и едва тогава общината може да започне с 
отчуждаване на имотите по трасето на водопровода. 
В хода на разговорите и двете страни стигнаха до 
извода, че е необходимо да се доразвие това, което 
има Община Берковица като природни дадености, 
културни наследство и традиции, както и развитие 
на туристическата реклама в най-разнообразните и 
форми, отколкото да се чакат големи неща. Ще се 
заложи и на доразвиване на интернет-рекламата, 
която по най-атрактивния начин да представя 
възможностите на Община Берковица в тази насока. 
Ръководството на Община Берковица взе под 
внимание изказванията и направените предложения 
от срещата, за да се добие ясна представа от 
проблемите и да се търсят начини за решаването им.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО 

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ
Фирма ЕТ„ВЪЛЧАН ВОЙВОДА – ДОЙЧИН 
ВЛАСАКИЕВ“ ще се грижи за снегопочистването 
в Община Берковица. На 11 ноември 2014 г. са 
подписани договорите с фирмата, която е със 
седалище и адрес на управление с. Гинци, Община 
Годеч, за „Снегопочистване и зимно поддържане 
на общински пътища и улици в границите на гр. 
Берковица и населените места на територията на 
Община Берковица за сезон 2014/2015 година“, по 
обособена позиция: № 1 „Снегопочистване и зимно 
поддържане на местни пътища и улици в землище 
на гр. Берковица и републикански път за сезон 
2014-2015 г.”, както и по обособена позиция: № 2 
„Снегопочистване и зимно поддържане на общински 
пътища и улици в населените места на територията 
на Община Берковица за сезон 2014-2015 г.” 
Със заповед на кмета Димитранка Каменова 
е сформиран екип за осъществяване на 
ефективно управление и контрол за зимно 
поддържане и снегопочестване на общинските 
пътища, местните пътища и улици в 
населените места на територията на общината. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧНА 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТЯ ЗА 
ЗОНА КОМ

Започна рехабилитацията на пътя за зона Ком. На 
6 октомври 2014 г. е сключен договора с фирмата 
изпълнител – „Пътинженеринг – М“ АД Монтана. 
Проектът на Община Берковица „Рехабилитация 
– изкърпване на дупки на общинска пътна мрежа 
зона Ком“ е на обща стойност близо 100 000 
лева, капиталови разходи. Ремонтните дейности 
предвиждат фрезоване на съществуващата 
асфалтова настилка, изкърпване и полагане на 
асфалтбетонова смес. Срокът на договора е 2 месеца. 
Това е много важна стъпка, защото пътният участък, 
предвиден за рехабилитация е единствената връзка 
на жители и гости на Берковица със зона Ком. 
Ремонтните дейности ще подобрят в значителна 
степен достъпността и мобилността до планината.

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА 
КРИТИЧНИТЕ МЕСТА НА 

БЕРКОВСКА РЕКА
Започва изграждането на подпорни стени на критичните 
места на Берковска река в ж.к Заряница бл. 6 и зад 
квартал 108, гр. Берковица.И двете места пострадаха 
при наводнението в началото на септември. Средствата 
за двата обекта са в размер над 1 млн. лева и ще бъдат 
отпуснати от Междуведомствена комисия. Подписан е 
договорът с фирмата изпълнител. Община Берковица 
кандидатства за втори транш и за останалите пострадали 
обекти. Междуведомствена комисия отпусна на първи 
транш над 300 000 лева за преодоляване на последиците 
от бедствията в Община Берковица. В етап на 
проектиране е и моста на Лонджата и изграждането 
на подпорни стени в този участък на Берковска река.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА 
КОМИСИЯ ОДОБРИ СРЕДСТВА 

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ В 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
С Постановление № 340 от 27 октомври 2014 г. бяха 
одобрени 111 302 лева за укрепващо съоръжение 
водосток с. Слатина. Средствата са допълнителни 
разходи /трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2 
раздел II, т.4.1.1 от Закона за държавния бюджет 
на РБ за непредвидени и неотложни разходи за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване 
последиците от бедствия/. Община Берковица по 
възможно най-бързия начин и в най-кратки срокове 
изготви и внесе в Междуведомствена комисия 
протоколите с описите на причинените щети от 
поройните дъждове на 4 септември 2014 г.
На свое заседание комисията прие и одобри 
изисканите необходими разходи за разплащане 
по дейности спасителни и неотложно аварийно- 
възстановителни работи за ликвидиране на 
последиците от обилните валежи от дъжд. С 
постановление № 367 от 6 ноември 2014 г. са 
одобрени средства за:
– Възстановяване на подпорна стена на р. „Берковска 
река“ ул. Елин Пелин – 24 852 лв.
– Аварийно възстановяване на ул. „Стефан Караджа“ 
с. Бързия – 27 267 лв.
– Ремонт на покрива на сградата на ЦДГ „Червена 
шапчица“ с. Боровци – 30 267 лв.
– Разплащане разходи за аварийно възстановяване 
на ул. „Шабовица“ – 48 026 лв.
– Неотложни аварийно-възстановителни работи за 
временни диги, укрепване на критични участъци и 
разчистване около мостове – 81 448 лв.

ПОСТРАДАЛИ СЕМЕЙСТВА 
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ 

ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
ОТ ОБЩИНАТА

В резултат от наводненията на 4 септември 2014 
г. над 100 къщи пострадаха. На част от тях Дирекция 
„Социално подпомагане“ гр. Берковица отпусна 
еднократна финансова помощ / на 43 лица и техните 
семейства на основание чл. 16 от Правилника за 
прилагане на закона за социалното подпомагане/. На 
18 от пострадалите семейства и 8 юридически лица, 
посетени от комисии, назначени от кмета на Община 
Берковица за описване щетите от наводнението не 
е отпусната помощ. В тази връзка със свое решение 
Общински съвет Берковица даде съгласие да се 
предостави от бюджета на ОбА – Берковица за 2014 г. 
безвъзмездна финансова помощ в размер на 6450 лева на 
пострадалите семейства и юридически лица, съобразно 
нуждите им за покриване на част от нанесените щети.
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НАВОДНЕНИЯТА В БЕРКОВИЦА 
ПОЛУЧИХА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Започна раздаването на дърва на жителите на 
Берковица , които пострадаха от наводненията на 4 
септември 2014 г. и се нуждаят от отопление с този вид 
гориво. Общо 79 куб. м. ще бъдат предоставени на 12 
семейства от Берковица. Целта е да се подпомогнат 
през зимния сезон хората, чието имущество 
беше унищожено от природните бедствия. 
Организацията на отчетността и контрола при 
снабдяването с дърва бе осъществено от служители 
на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – 
Берковица със съдействието на Община Берковица.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 21 ноември 2014 г. се проведе редовно заседание 
на ОбС-Берковица. Присъстваха 19 общински 
съветника. Те разискваха по 3 точки от дневния 
ред – Отчет по изпълнение на приетите Мерки за 
подобряване събираемостта на таксите за вода и 
ограничаване разхищаването на същата от „В и 
К-Берковица” ЕООД, докладни записки и питания, 
предложения и становища по обществено значими 
въпроси. Съветниците гласуваха промени в 
Наредбата за местни данъци и такси, както и приеха 
Наредба за управление на отпадъците на територията 
на Община Берковица. Местният парламент 
удостои Крум Ранчев със  званието  „почетен 
гражданин“ на Берковица. Повече подробности 
за сесията след обработка на материалите.

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА 
КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА“

На 18.08.2014 г. между Община Берковица и УО 
на ОПАК“ бе сключен договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ за обучение на 
служители. Стойността на договора е 88 977.77 лева 
/с ДДС/. Проектното предложение „Повишаване на 
капацитета на общинска администрация Берковица“ 
е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките 
ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и 
ефективна държавна администрация“, Бюджетна 
линия BG 051PO002/13/2.2-14. Договорът 
е със срок на изпълнение 18.08.2015 г. и 
предвижда обучението на общо 95 служители 
от администрацията. Обученията са на теми:
1.Добро управление – отворена и прозрачна 
администрация;2.Приложни въпроси за 
интеграция на етническите групи в РБ; 3.Работа с 
хора със специфични потребности; 4.Повишаване 
мотивацията на служителите за изграждане на 
организационна принадлежност; 5. Комуникативни 
и презентативни умения. Във връзка с изпълнението 
на Договор М-13-22-58/18.08.2014г. от 3 до 5 ноември 
2014 г. се проведе първото обучение на служители 
в Института по публична администрация на 
тема „Добро управление – отворена и прозрачна 
администрация“. Предстои избор на изпълнители 
за „Обучения на служителите по ключови 
компетентности“ и „Осигуряване на публичност“.

СТРОГИ САНКЦИИ ЗА 
КРАДЦИТЕ НА РЕШЕТКИ ОТ 

УЛИЧНИ ШАХТИ В БЕРКОВИЦА

Чугунените решетки на дъждоприемните шахти 
във Берковица са обект на масови кражби през 
последния месец. Това може да причини сериозни 
пътно транспортни произшествия, ако гумите на 
автомобилите попаднат в отворите на уличната 
канализация. Поради спецификите на есенния 
сезон, който е свързан със засилен листопад и обилни 
дъждове, има опасност от наводнения по пътната 
мрежа. Община Берковица сезира за проблема 
органите на РУ „Полиция“ Берковица. Значителни 
материални загуби търпи общината от това. Към 
момента са откраднати 16 чугунени шахти от улиците 
„Т. Кюркчиев“, „Кочо Честименски“, „Шабовица“ 
и „Поручик Савойски“. Умоляват се гражданите, 
които станат свидетели на подобни кражби 
незабавно да сигнализират на тел: 112 , за да могат 
да се наложат строги санкции на извършителите.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРС „БЕРКОВИЦА ОТ 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ДНЕС“
По повод 137 години от Освобождението на 
Берковица от Османско владичество, Община 
Берковица обявява конкурс за рисунка на 
тема: „Берковица от Освобождението до днес“. 
Участниците сами избират конкретната тема 
на рисунката, съобразно своите интереси и в 
съответствие с конкурсната тема. Те трябва 
да представят творбите си във формат А4. 
Техниката на изпълнение на рисунката – 
графика, акварел, туш, пастел и др. е по избор на 
участниците. На обратната страна на творбите 
да са означени име, възраст, група или клас, 
учебно заведение и населено място на детето 
или ученика. Победителите ще бъдат обявени 
на 03 декември /сряда/ в сайта на общината. 
Награждаването ще се извърши на 04.12.2014 
г. на тържественото честване пред паметника 
на загиналите в Руско-турската освободителна 
война. Предоставените за участие творби ще 
могат да бъдат разгледани в Етнографския музей . 
Крайният срок за предаване на рисунките 
е 02 декември /вторник/ в ЦУИГ (партер) 
на Общинска администрация – Берковица. 
За повече информация: Анелия Якимова 
– Главен експерт „Образование“ към ОбА 
– Берковица Тел: 0953/89125; 089341216

ПРОУЧВАНЕ НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

В РАЙОНА НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА

Проектът на Нов Български Университет 
„Непознатият Гаган – от Античността до новото 
време“ цели да реализира теренно проучване 
на с. Гаганица (Гаган) осъществено съвместно 
с РИМ Монтана и Община Берковица. Той е 
финансиран от Студентски съвет на Нов Български 
Университет.  Ще се направи теренен обход на 
всички регистрирани археологически обекти, 
както и евентуално регистриране на нови такива. 
В с. Гаганица са съсредоточени археологически 
обекти от Античност, Средновековие (Второ 
българско царство), Възраждане и Ново време.
Специално внимание ще се обърне на 
средновековната църква „Свето Възнесение 
Господно“, обявена за паметник на културата с 
местно значение, построена през 17 век. В тази 
църква обект на изследване и проучване ще бъдат 
иконите, както и част от олтара й, които не са 
проучвани и публикувани и са част от фонда на 
Регионалния Исторически Музей гр. Монтана. През 
епохата на Възраждането в с. Гаганица , започват да се 
строят специфични тип къщи наречени Гаганишки, 
които са различни от всички други, строени в 
целия район. Землището на с. Гаганица е с висока 
концентрация на археологически и исторически 
обекти и дава възможност за проследяване на 
културно-историческото развитие на района през 
отделните епохи от Античността до Ново време. С 
този проект стартира съвместната работа между 
НБУ , Община Берковица и РИМ Монтана и 
поставя основата на съвместното сътрудничество 
между участниците за осъществяване на проекти за 
проучване и опазване на културно – историческото 
наследство в района на Община Берковица.

РАБОТНА  СРЕЩА

Във връзка с изпълнение на проект 
„Превенция и образование – сътрудничество 
между местните власти и полицията, 
насочено към училищата и образователните 
институции”, Договор № LLP-2013-COM-
RP-04 по Регионални партньорства на 
Секторна програма „Коменски” на 
Програмата „Учене през целия живот” на 29 
октомври 2014 г. от 13:00 ч. в Гимназия „Д-р 
Иван Панов“ се проведе работна среща 
между екипа по проекта и всички партниращи 
организации. На срещата присъстваха 
представители на Общинска администрация 
гр. Берковица, Районно управление 
„Полиция“ Берковица, Трето ОУ „Иван 
Вазов“ гр. Берковица и Гимназия „Д-р Иван 
Панов“ гр. Берковица. Срещата 
протече в следния дневен ред:
1. Представяне на междинен отчет по 
проект „Превенция и образование –
сътрудничество между местните власти 
и полицията, насочено към училищата и 
образователните институции“ за периода 
от август 2013 г. до септември 2014 г.
2. Планиране и организиране на дейностите 
по проект „Превенция и образование –
сътрудничество между местните власти 
и полицията, насочено към училищата и 
образователните институции“ за периода 
от октомври 2014 г. до юни 2015 г.
3. Разглеждане на планове за превенция 
в училищата на РУ „Полиция“ гр. 
Берковица, Трето ОУ „Ивана Вазов“ и 
Гимназия „Д-р Иван Панов“ за новата 
2014/2015 учебна година.
Също така бе обсъдено и начинът по който 
ще се отбележи предстоящият Ден на 
толерантността – 17.11.2014 г. Взето бе 
решение за активно участие на ученици от 
партниращите училища за организиране на 
празника, както и беше одобрена идеята за 
съвместно сътрудничество с Местната 
комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните 
за организиране и отбелязване на „Денят на 
т о л е р а н т н о с т т а “ .
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ПЕНСИОНЕРИТЕ ПОЗДРАВИХА 
100-ГОДИШНИЯ СТАНИСЛАВ 

ПЕТРОВ

На 25 ноември 2014 г. в пенсионерки клуб 
„Берковски кестен“ тържествено бе отбелязана 
100-годишнината на Станислав Петров. Официален 
гост на събитието бе кметът на Община Берковица 
Димитранка Каменова, която отново поздрави 
юбиляра с пожелания за здраве и спокойни старини. 
Празничната програма включваше песни, посветени 
стихотворения на дядо Слави и разбира се торта и 
много подаръци. Развълнуван той пожела на всички 
здраве и неговото дълголетие. Станислав Петров е 
роден на 22 ноември 1914 в село Якимово. До 1957 
година се е занимавал със земеделие в родното си 
село, 8 години работи в комбинат в Берковица и 
по спомените на неговите роднини винаги е носил 
лентата „Ударник на труда“. Трудовата му дейност 
продължава с майстор-паркетчия до наши дни. 
Столетникът има едно дете от първата си съпруга, 
а с втората отглеждат и доведената му дъщеря. 
Сега дядо Слави се радва на 7 правнука. Винаги е 
бил спокоен и добър човек, казват роднините му.

РОТАРИ КЛУБ БЕРКОВИЦА С 
ПОРЕДНА ИНИЦИАТИВА

На 12 ноември 2014 г. Ротари клуб – Берковица 
посади 9 броя дръвчета от екзотични видове в 
двора на МБАЛ. Решението за инициативата е 
взето на редовна клубна среща на 05 ноември 
2014 г. в продължение на дългогодишната 
си програма за подпомагане на общинската 
болница, както в медицинските дейности, така 
и в грижите по поддръжка и облагородяване на 
екстериора. Повечето дървесни видове в двора на 
общинското лечебно заведение са дарени, посадени 
и се поддържат от Ротари клуб – Берковица, с 
идеята дворното пространство да се превърне в 
съвременен парк за релакс не само на пациентите 
и работещите в болничното заведение, но и на 
всички жители на общините Берковица и Вършец.

„ВАЗОВАТА КЪЩА В БЕРКОВИЦА 
– ДУХОВЕН ЦЕНТЪР“

Изложба “Вазовата къща в Берковица- духовен 
център” бе открита на 30 октомври 2014 г. в 
къща-музей „Иван Вазов“. Тя бе посветена на 
Деня на народните будители. Гости на събитието 
баха зам. кметът Радослав Найденов, Милан 
Миланов, учители и общественици. Изложбата 
включваше около деветдесет експоната, 
подготвени от Държавен архив Монтана. На 
тринайсет табла бяха подредени 66 снимки и 22 
документа, свързани с къща-музей “Иван Вазов”.
Къщата, в която се помещава музеят, е строена 
в началото на деветнайсети век в типичния за 
българското Възраждане екстерирор и интериор. 
Автентична е камината, таваните са резбовани, 
има голяма одая с долапи, стенописи, миндерлъци. 
През 1940 г. е обявена за народна старина. 
Къща-музей “Иван Вазов” е открита през 1957 
г. След основен ремонт в началото на 1980 г. е 
открита новата експозиция на музея. През 1964 
г. къщата е обявена за архитектурно-строителен 
паметник на културата с национално значение.
Експозицията е в два раздела. В първия са 
представени документи за развитието на музея 
от създаването му до днес за изграждането му и 
за ремонтите, направени в него. Има и снимки 
от различните етапи от развитието му. Вторият 
раздел проследява дейността на къщата-музей като 
духовен център. Изложени бяха фотографии от 
различните културни изяви, рецитали, експозиции, 
срещи с видни писатели, поети, актьори и 
концерти. Представени бяха и лекции на доктора 
по история на литературата Стефан Кръстев. 
След откриването на изложбата бе представена 
и книгата на Мая Стоянова “Вобюл”.

МАЛКИТЕ МАТЕМАТИЦИ ОТ 
2. ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 
С МЕДАЛИ ОТ СЪСТЕЗАНИТО 
„МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“

Третокласничките Елица Момчилова Тараланска 
и Галина Георгиева Василева се класираха на 3. 
място в Международния математически турнир 
„Математика без граници“ – есенен тур, който 
се проведе на 22.10.2014 година. В състезанието 
участваха 47 ученици от 2. ОУ “Христо Смирненски“ 
– Берковица от 2. до 8. клас. Победителките получиха 
медали, а всички участници в надпреварата – 
сертификати за участие. Турнирът се провежда за 
втора година и в него се включват 10 000 участници 
от 33 страни, от 5 континента. Горди сме, че Елица и 
Галина са медалисти. Вярваме в успехите на нашите 
ученици и очакваме още награди и призови места в 
следващите турове от математическото състезание.

СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ

На 15 и 16 ноември 2014 г. в гр.Вършец се проведе 
състезание за купите и наградите на „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ 
– Вършец. Над 120 състезатели в различни възрастови 
групи от 18 клуба, в дъжд и мъгла, показаха своето 
умение за ориентиране с карта и компас в непозната 
местност. Нощният етап бе в град Вършец, а дневният 
на Клисурския манастир. СКО“Берковица“ участва 
с 10 състезатели. Най- успешно се представиха: 
Стефка Станкова 1-во място-Ж-40, сребърни 
медали спечелиха Патриция Пешева-Ж-16, Ангел 
Пешев-М-40, Екатерина Петрова Ж-10 и бронзов 
медал за Истатко Минчев-М-45.Четвърто място зае 
Любен Игнатов-М-50, а седмото място бе за Злати 
Петров-М-12 год.Тази година е 60- та в развитието на 
този спорт. През 1956 се провежда Второто държавно 
първенство в нашия град/патрулно-2 жени 2 мъже/.

ФОТОИЗЛОЖБА „СТЪПКИ ПО 
ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

2014 – 2020“

Фотоизложбата „Стъпки по пътя към програмен 
период 2014 – 2020“ бе открита в Берковица. 
Тя  е разположена в сградата на общината на пл. 
„Йордан Радичков“ №4. Експозицията остана там 
от 24 до 28 ноември 2014 г., входът бе свободен.
Изложбата включва снимки на 16 успешно 
изпълнени проекта на общини, фирми и 
училища от област Монтана, финансирани от 
оперативните програми чрез европейските фондове.
Официалното представяне на фотоизложбата бе  на 
26 ноември (сряда) 2014 г. от 11:00 часа в Община 
Берковица. В същия ден до 14:00 ч., чрез изнесен щанд, 
експертите  на центъра  представиха  приоритетите 
на новия програмен период и отговаряха на въпроси, 
свързани с оперативните програми за 2014 – 2020 г.
ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 
информационни центъра за популяризиране 
на Кохезионната политика на Европейския 
съюз, създадени с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Техническа помощ”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.

КУЛТУРЕН  АФИШ 
Музикално - драматичен театър 
„Константин Кисимов“ Велико Търново 
ще представи на берковска сцена 
„Българи от старо време“. Мюзикълът 
е по едноименната повест на Любен 
Каравелов, музика Асен Карастоянов. 
Представлението ще бъде на 3 
декември 2014 г. от 19.00 часа в големия 
салон на читалище „Иван Вазов-1872“.


