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ЧЕСТИТА  НОВА  И  
БЛАГОДАТНА  2015  ГОДИНА !

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, 
На прага на Новата 2015 година правим 
равносметка на отиващата си година – радваме 
се на всичко хубаво, което ни се е случило, 
вземаме поука от грешките си. Въпреки 
трудностите  Община Берковица се движи 
във вярната посока. Успешно се справихме с 
много кризисни моменти. Работим усилено 
за привличане на средства от европейски 
програми. Постигната е финансова стабилност.
1.Тази година  работихме  пo  20 спечелени  
проекти  от  2013  и  2014 година  на стойност  над 
11 милиона лева. Имаме  5 проекта на стойност  2 
млн. лева, които ще довършим през 2015 година.
2.Изградихме  със собствени  средства  
детска площадка в  ж.к. Изгрев за 10 000 
лева, две  спортни площадки в  ж.к. Изгрев  
и  ПГ „Д-р Иван Панов“  за  88 000 лв.
3.Асфалтирахме  изцяло  трите  квартала 
на  град  Берковица   на стойност  600 000 лв.  
4.Санирахме  детски градини „Пролетна дъга“ и 
„Малина“, както и Трето ОУ „Иван Вазов“  с   проект  
към Министерството на регионалното развитие. 
5.По програма  “Красива България”  за четвърта 
поредна година имахме спечелен и реализиран 
проект в ЦДГ „Звънче“  за  укрепване на  
основната сграда на детското заведение.
6.По проект,  спечелен към МИГ „Берковица и 
Годеч“  успяхме да преобразим парк „Здравец“   
с ново соларно осветление, детски площадки 
и   дървени /пластики/ фигури на животни.
7.Започнахме след 2- годишно мъчение и  два 
проекта за  реновиране на двете основни 
улици в града  на стойност  2 400 000 лв.
8.Приключихме със собствени средства  проект   
за облагородяване на градинката пред  Пощата  с 
ново       осветление, тротоарни  плочи и озеленяване.
9. Открихме Център за обществена подкрепа  
в ДДЛРГ  „Люба Тенева“ и  приключихме 
проект  с изграден вече  Център за настаняване 
от семеен тип  за деца с  увреждания 
– 14 деца и  10 нови работни места. 
10.Подписахме и първия договор на общината 
по програмата ТГС България - Сърбия   за ремонт 
на стадиона на стойност 1 200 000 лв., който 
трябва да приключи  в края на месец юли 2015 г.
11.Изпълняваме успешно и проекта  за 
алпийско водохващане и  ПСПВ в  село Бързия  
на стойност  5 200 000 лв., който трябва да 
приключи в ранна пролет на следващата година.

12.Спечелихме 4 проекта по МИГ „Берковица 
и Годеч“ и МИГ „Чипровци“  за реновиране 
на Дом за стари хора-Берковица  и 
Дом за дементни  в село Бистрилица ,
за  преобразяване на парк  „Св. Георги 
Победоносец“  с детски и спортни площадки , 
места за отдих  и  втори етап на парк  „Здравец“.
13.Спечелихме 4 проекта по ОПАК, от които 
три за обучение на служителите и 1 за изготвяне 
на стратегически  документ на общината-  
„Общински план за развитие на Община 
Берковица за новия програмен период“.    
14.След одобрението град Берковица да 
остане в 67-те  града с целенасочена подкрепа  
беше изготвен и приет   от Общински съвет 
Берковица – Интегриран План за 
градско развитие на  град Берковица  с 
визия: " Град Берковица-  привлекателно 
място за живеене, работа и отдих".
15.За 22 – ра поредна година  беше организиран 
Международния детски фестивал  „Лачени 
обувки“, който  за трета поредна година  се 
организира само с дарения.  Фестивалът 
събра над 700 деца от нашата страна, 
Сърбия, Румъния, Македония и Русия.
16. За съжаление ни сполетя бедствие на 4 
септември 2014 г. Такова не е имало от  159 
години -  1 паднала къща, над 100 семейства  
пострадаха, много домове и  общинската пътна 
мрежа бяха разрушени. Еднократна помощ по 
325 лева от Дирекция Социално подпомагане 
получиха 43 семейства. Еднократна помощ 
също по 325 лева от Община Берковица  
получиха 18 физически лица и 8 юридически 
лица. Еднократна  помощ  от  Общината  на 
стойност  10 000 лева беше  разпределена  
на 4-те семейства от падналата къща. 
Беше отреден по мое предложение  един парцел 
от 600 кв.м., за който се процедира ПУП  и 
който ще бъде  безвъзмездно  прехвърлен  на 
4-те  семейства за изграждане на свое жилище. 
17.Направихме нов проект за подпорни 
стени, подписахме договор и започнахме  
строителството на подпорни стени по Берковска 
река  на двете  възлови места  - блок 6 в кв. Заряница 
и  улица „Синчец“ на стойност 1 300 000 лв.
18.Проектирахме  нов мост на Лонджата и  
го внесохме за одобрение в МКВП към МС.
19.Четирите семейства от  падналата  къща 
получиха и допълнителни дарения  в  
размер на 4000 лева  от  наша приятелка от 
Австрия. На 15 семейства бяха раздадени  
нови 21 ел.уреди/ перални, печки и 
хладилници/  с помощта на БЧК- Монтана.
20. Подадохме над 103 преписки   за  3 018 020,62 лв.  
към МКВП на МС за  средства за възстановяване 
на общинска инфраструктура и  частни домове.
21.Нашия съгражданин Крум Николов / Шолето/  
беше удостоен с медал за „Доблест и заслуги“ от 
Министъра на вътрешните работи и със званието 
„Почетен гражданин на Община Берковица“.
22.Община Берковица  получи  един 
тир дарения от Хамбург от Българска 
баптиска църква, които ще бъдат раздадени 

на нашите пострадали съграждани.
23.В последния месец на 2014  година  
приключихме и преписката по възстановяване 
на парк „Калето“  - 150 дка., който стана 
собственост на Община Берковица. 
24.Продължаваме работа  по проекта за 
Минералния водопровод,  след  едногодишен  
застой поради липса на поддържаща  фирма към 
Общински служба „Земеделие“ – Берковица.
25.Продължаваме работа по 
безвъзмезно предоставяне на двата 
имота  от МЗХ,  така  необходими ни 
за удължаване на пистата в зона Ком. 
Предстои ни много работа, предстои 
ни нова, изпълнена с още по-големи 
предизвикателства 2015 година. И това ще го 
постигнем заедно с добра воля и здрав разум, 
за да подобрим живота в нашата община. 
През  2015 година :
Продължаваме работа  по проектите, 
които сме спечелили  - Градски 
стадион, парк „Георги Победоносец“, 
тротоари и асфалтиране в 
града и на четвъртокласната 
пътна мрежа  в общината.
Вярвам, че ще бъдат отворени  
през март – април  оперативните 
програми  и  ще кандидатстваме 
с проекти по Интегрирания 
план за градско развитие.
В момента проектираме  нови площади  
в трите  големи села на общината – 
с.  Бързия, Замфирово и Боровци , 
с  които ще кандидатстваме в ДФЗ.
Готвим  нови спортни  и детски 
площадки в  квартал „Стара планина“, 
ул. „Юсни Абдулов“,  Мини футболно 
игрище  в квартал „Изгрев“ и поставяне 
на беседки в трите квартала на града.
Продължаваме  да асфалтираме изцяло  
пътищата от 4 –ти  клас в общината.  
Ще изградим нови тротоари в 
село Бързия  за да приключим с 
облика на селото, след проекта на 
АПИ  и уверението на ОУ,  че ще се  
асфалтира в Софийския  участък.
Уважаеми съграждани,
Нека Новата година ни донесе 
повече успехи и благоденствие. Да си 
пожелаем   2015 година да е добра и 
успешна. Нека тя да бъде година на 
сбъднати надежди! Благодаря ви, че 
ни гласувате доверие  - и през 2015 
година може да разчитате на мен и моя 
екип така, както ние разчитаме на вас !
Пожелавам на Вас и на семействата 
Ви здраве и благополучие ! 
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КРУМ НИКОЛОВ СТАНА 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 
БЕРКОВИЦА

Крум Николов /Шолето/ бе удостоен със званието 
“Почетен гражданин на Берковица” на последното 
за 2014 година заседание на ОбС – Берковица. 
Кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова му връчи плакет и почетна грамота. 
Председателят на Общински съвет инж. Юлиян 
Иванов изчете решението, с което съветниците 
приеха на свое редовно заседание удостояването на 
Крум с почетното звание. Със същото Решение 1234 
съветниците приеха, че във връзка с възникналото 
бедствие на 4 септември 2014 г. и участие на 
граждани от Община Берковица за намаляване 
щетите от бедствието /наводнение/ да се предложат 
и други заслужили граждани на следващ празник.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА ДАДЕ 10 000 ЛЕВА НА 
СЕМЕЙСТВАТА С РАЗРУШЕНАТА 

ОТ НАВОДНЕНИЯТА КЪЩА

Kметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова в присъствието на председателя на ОбС-
Берковица инж. Юлиян Иванов даде 10 000 лева 
на четирите семейства, чиято къща бе разрушена 
от придошлите води на Берковска река на 4 
септември 2014 г. Сумата бе определена с решение 
на сесия на Общински съвет. Г-жа Каменова се 
поинтересува как се справят към настоящия момент 
тези семейства и от какво още имат нужда. Кметът 
ги информира, че ще получат още едно дарение, 
направено от Германия в размер на 2000 евро.

СРЕЩА НА КМЕТА С МЕДИИТЕ

На 22 декември 2014 г. кметът на Община Берковица 
Димитранка Каменова проведе пресконференция 
с национални и регионални медии, насочена към 
отчет за дейността на ръководството през 2014 г. 
В кабинета си г-жа Каменова прие представители 
на медии, които получиха отговори и на своите 
журналистически въпроси. В рамките на срещата 
Димитранка Каменова в резюме представи работата 
на администрацията и общинските дейности, 
спечелените и внесените за одобрение проекти, 
предстоящите задачи, които са на дневен ред, 
както и рамките на новия проект за Бюджет 2015. 
Кметът не пропусна да отбележи и толерантността 
и обществената функция на медиите като изрази 
надеждата си за бъдещо сътрудничество с тях 
и прозрачност в работата на администрацията.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА НАГРАДИ 

УЧЕНИЦИ ОТ ДЕТСКИТЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИ АКАДЕМИИ, 
УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТНО 

СЪСТЕЗАНИЕ „СПОРТЪТ Е ПО-
ДОБРИЯ НАЧИН ДА ПОРАСНАТ“

На официална церемония в заседателната зала на 
ОбА –Берковица кметът Димитранка Каменова 
и зам. –кметът Радослав Найденов наградиха 
състезателите от детските полицейски академии 
на Първо ОУ „Никола Вапцаров“ и Второ ОУ 
„Христо Смирненски“. Признанието за доброто 
представяне на децата е и от РУ на МВР- Берковица. 
В спортното състезание под мотото “Спортът е по-
добрия начин децата да пораснат” те са премерили 
сили със състезатели от полицейските академии 
на Монтана и Лом. В приветствието си към децата 
г-жа Каменова заяви, че Община Берковица винаги 
ще ги подкрепя, а това ще наложи и моделът на 
взаимодействие между полиция, община, деца и 
родители. Към поздравленията на общинското 
ръководство се присъедини и Бисер Йончев, 
началник на РУ на МВР Берковица. На всички 
състезатели бяха връчени индивидуални награди и 
грамоти за участие. Най-добрите получиха и плакети, 
наградени бяха и родители, които също са участвали.

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА 
КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА“

На 2 декември 2014 г. в заседателната зала на ОбА-
Берковица се проведе начална пресконференция 
по проект „Повишаване на капацитета на 
общинска администрация Берковица“  Договор 
№ М13-22-58/18.08.2014 г., който се изпълнява 
от Община Берковица за период от 12 месеца. 
Проектът се финансира от Оперативна програма 
„Административен капацитет”, Бюджетна линия 
BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Общата стойност на проекта е 89 745,50 
лв. с период на изпълнение 12 месеца. Основната 
цел е повишаване капацитета на Общинска 
администрация – Берковица. Специфичните цели 
са: ефективно и ефикасно функциониране на 
администрацията, повишаване квалификацията 
на по-голям брой служители от общинска 
администрация чрез обучения и постигане 
на европейски стандарти в администрацията 
– модерно, компетентно и професионално 
обслужване. Дейности по проекта са: организация 
и управление на проекта, обучения на служители в 
ИПА, изнесени обучения за служители на общината 
за усъвършенстване на ключови компетентности и 
информация и публичност. Очакваните резултати 
са: обучени 95 служители на администрацията 
и получили сертификати, сключени договори с  
екипа, проведени тръжни процедури, проведени 
срещи на екипа, проведени пресконференции 
и изработени информационни материали.
Този документ е създаден с финансовата помощ 
на Оперативна програма „Административен 
капацитет“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. Цялата отговорност 
за съдържанието на документа се носи от Община 
Берковица и при никакви обстоятелства не отразява 
официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ 

На 01.12.2014 г. в заседателна зала на Общинска 
администрация Берковица се проведе начална 
пресконференция по проект “Укрепване на 
териториалното сближаване в трансграничния 
регион чрез развитие на социалната инфраструктура 
в областта на спорта”, финансиран съгласно Договор 
за субсидия РД-02-29-214 / 22.07.2014 по Програма за 
трансгранично сътрудничество по ИПП България 
– Сърбия 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е 
Община Берковица, а негов партньор е Община 
Палилула, Сърбия. По време на пресконференцията 
бяха представени дейностите, целите и очакваните 
резултати от изпълнението на проекта. Наред с 
това бе оповестено и откриването на строителна 
площадка за извършване на инвестиционните 
дейности в рамките на проекта. Основната 
цел на проекта е насочена към подобряване 
на физическата среда като предпоставка за 
устойчиво социално-икономическо развитие и 
качеството на живот в трансграничния регион 
чрез развитие на социалната инфраструктура 
в областта на спорта в двете общини. Общият 
бюджет на проекта е в размер на 775 338 евро. 
Продължителността на изпълнение на проекта е 12 
месеца и се предвижда да приключи до 22.07.2015 г.
Тази публикация е направена с подкрепата 
на Европейския съюз, чрез Програмата зa 
трансгранично сътрудничество по ИПП България–
Сърбия CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на 
публикацията е отговорност единствено на Община 
Берковица и по никакъв начин не трябва да се 
възприема като израз на становището на Европейския 
съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ 

НАВОДНЕНИЯТА ПОЛУЧИХА 
ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 17 декември 2014 г. 15 души, пострадали от 
наводненията получиха електроуреди, дарени 
от фирма и осигурени чрез БЧК-Монтана. Пред 
сградата на ОбА-Берковица в присъствието на 
председателят на ОбС -инж. Юлиян Иванов, зам. 
-кметът Радослав Найденов и Мая Ройдева, директор 
на БЧК-Монтана  всеки един срещу лична карта и 
ваучер получи електроуред. На 11 декември 2014 
г. на хората, чиито електроуреди бяха унищожени 
при наводненията бяха раздадени ваучерите.

ДЕТСКИ МАГАЗИН „МИКИ 
МАУС“ СПЕЧЕЛИ КОНКУРСА 

ЗА НАЙ-ДОБРЕ УКРАСЕНА 
КОЛЕДНА ВИТРИНА НА 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В 
БЕРКОВИЦА

Витрината на детски магазин „Мики Маус“ спечели 
конкурса за коледна украса. Търговският обект събра 
най-много харесвания на снимките, публикувани 
на Facebook страницата на Община Берковица. 
Магазинът се намира на ул. „Николаевска“ 5, 
фирмата е ЕТ „Алекс-07“, собственост на Вилиана 
Митова. Кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова връчи наградата от 100 лева и грамота 
за най-красива коледна украса на търговски 
обект на собственичката Вилиана Митова. Целта 
на конкурса бе да се стимулира украсяването 
на търговските витрини, с което да се създаде 
празнично настроение, коледният дух и светлини 
да обземат нашия град, да ни съпътстват красотата, 
радостта и вълшебството на Коледните празници.

„МИГ – БЕРКОВИЦА И 
ГОДЕЧ“ ПРОВЕДЕ ФОРУМ НА 

ОБЩНОСТТА

Сдружение с обществено полезна дейност „Местна 
Инициативна Група – Берковица и Годеч” проведе 
Форум на общността за представяне и обсъждане 
на резултатите от изпълнението на Стратегия 
за местно развитие. Участие взеха членове на 
сдружението, съмишленици, колеги, бенефициенти, 
представители на Община Берковица и Община 
Годеч, съграждани и заинтересовани лица. Форумът 
се проведе на 5 декември 2014 г. от 10.30 часа в Детски 
център Камбанка гр. Берковица и бе открит от кмета 
на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова, 
председател на УС на МИГ. Участниците във форума 
бяха запознати с резултатите от изпълнението 
на Стратегия за местно развитие на територията 
на „МИГ – Берковица и Годеч”. Представяни бяха 
проектни предложения за периода 2012- 2014 г. от 
Ирена Михайлова – Изпълнителен директор на 
„МИГ – Берковица и Годеч”. Във втория дискусионен 
панел бе направен преглед на иновативните 
проекти на територията на МИГ-а. Стефан Спасов 
– Началник отдел „ЛИДЕР” в Министерство на 
земеделието и храните представи Програмата 
за развитие на селските райони 2014-2020. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЗАЩИТЕНА ЗОНА „БЕРКОВИЦА“

На 12.12.2014 г. се проведе обществено обсъждане 
на План за управление на защитена зона BG 0002090 
„Берковица”, изготвен по проект “Разработване на 
план за управление на защитена зона „Берковица” 
BG 0002090, предмет на опазване по Директива 
2009/147/ЕО”, осъществен с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Околна среда 2007 
– 2013 г.”, от приоритетна ос 3 – „Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие”. 
Срещата се проведе в Берковица – на 12.12.2014 
г. от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел 
„Кръстева къща“. На общественото обсъждане в гр. 
Берковица присъстваха представители на Община 
Берковица, РДГ – Берковица, УОГС „Петрохан”, с. 
Бързия, кметските наместници на селата Мездрея, 
Бокиловци, Ягодово, Слатина, Гаганица и кмет 
на с.Бързия. Присъстващите на срещата бяха 
запознати с общата цел на проекта – Опазване 
и устойчиво управление на видовете птици, 
предмет на опазване в ЗЗ „Берковица”, конкретните 
цели, основните дейности по проекта, целевите 
видове местообитания и целеви групи, очаквани 
резултати. Предмет на проекта е опазване на 
местообитанията и популациите на следните видове 
– ливаден дърдавец, сив кълвач, полска бъбрица и 
червеногърба сврачка. По време на обсъждането 
бяха направени предложения и допълнения, които 
ще бъдат взети под внимание и отразени в плана.

ФК „БЕРКОВИЦА“ – ДЕВОЙКИ С 
УСПЕШЕН СЕЗОН

Младият женски отбор по футбол ФК „Берковица“ 
–девойки до 17 години с треньор Васил Янев има 
успешен сезон. За малкото време, което тренират 
момичетата вече имат две  трети места. Отборът 
е играл с водещи отбори в България. Участвали 
са в турнири в Криводол, Благово и Тетевен, като 
и в Берковица има проведени два турнира, със 
съдействието на Община Берковица. Особена 
гордост за отбора са Мариела Гогова и Бетина 
Благоева, които са на проби за националния 
отбор. 15-годишната Мариела Гогова е и трета 
в Северозападния шампионат по мотокрос 
за мъже и първа в България при жените.

КЛУБЪТ НА УЧИТЕЛИТЕ –
ПЕНСИОНЕРИ ПОЛУЧИ 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ЗА 
НАПРАВЕНО ДАРЕНИЕ

Клубът на учителите-пенсионери в Берковица получи 
благодарствено писмо от колектива и учениците 
при ОУ „Цанко Цанковски“ гр. Мизия, които 
изказват своето лично уважение и благодарност 
за предоставеното им щедро дарение. Писмото 
завършва с думите „С вашата доброта направихте 
света ни по-добър, за което Ви БЛАГОДАРИМ ! „

„БАЛКАНСКИ СЪБОРНИК“

На 19 декември 2014 г. в библиотеката, писателят 
и журналиста Борислав Костов представи най-
новата си книга „Балкански сЪборник“, посветена 
на 25-годишнината от промените в България. 
Според автора, заглавието на книгата може да се 
тълкува двустранно. Да се разбира, като сборник 
с материали за България, но и като „съборник” от 
събаряне. Книгата има много цветни фотоси, по-
голяма част от тях са дело на автора. Среща със стари 
приятели, мили спомени и много емоции белязаха 
поредната творческа среща на автора с берковчани.

“СЛАДЪК СПОМЕН“ С КОЛЕДЕН 
КОНЦЕРТ

Много почитатели на незабравимите шлагери 
изпълниха залата на НЧ „Иван Вазов-1872“ на 26 
декември 2014 г., за да усетят магията на Коледа с 
групата за стари градски песни „Сладък спомен“. 
Прекрасните изпълнения на певците очароваха 
публиката и създадоха празнично настроение. 
Многобройните им почитатели имаха удоволствието 
да чуят, утвърдени песни от техния репертоар. 
Коледната концертна програма уважиха зам. 
-кметът Радослав Найденов и почитатели на старите 
шлагери от различни поколения. В края на концерта 
групата за стари градски песни „Сладък спомен“ 
пожела на всички щастлива и успешна 2015 година.
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РОЖДЕСТВЕНСКИ  БЛАГОСЛОВ

+ Видински митрополит Дометиан

„Хвалете Господа , всички народи, прославяйте Го, 
всички племена, защото Неговата милост към нас е 
велика, и истината Господня пребъдва вечно”. 
/Пс. 116/
Възлюбени в Господа свещенослужители, братя 
и сестри, верни  и драгоценни чеда на Светата ни 
Православна Църква,
Честито Рождество Христово!
Дойде времето, когато отново озарени от сияйната 
светлина на Витлеемската звезда, тръгваме към 
дома Господен, за да възпеем Небесния наш Отец 
с радосната ангелска песен: „Свят, свят, свят е 
нашия Господ...”, защото ето „Девата днес ражда 
Свръхестествения...” /Из Кондак, гл. 3/ и така се 
изпълва благия Божий промисъл за спасението на 
целия човешки род и света. Изпълва се обещанието, 
което бе дадено на нашите старозаветни предци, 
че ще се роди  от векове очакваният Месия, Който  
ще ни отвори портите на Райските двори и ще ни 
дарува живот вечен!
Рождество Христово не е само едно историческо 
далечно събитие, което си припомняме всяка 
година! Рождество Христово е и днес! Днес  се ражда 
Христос за да ни донесе благодатен мир, светлина, 
любов и истина! Във всяко свое песнопение 
Църквата пее, че днес Девата ражда, че днес Ангелите 
пеят, че днес пастирите и влъхвите се покланят и 
поднасят своите дарове, че днес всички членове на 
Църквата, с трепетни и радостни гласове, отправят 
благодарствена молитва към Бога. 
Рождество Христово е празник на Светлината! 
За това всички ние възкликваме както възкликна 
и псалмопевецът: „Ще те славя, Господи, между 
народите; ще те възпявам между племената” /Пс. 
107:1, и пак, „Ще възхвалям Господа, доде съм жив ; 
ще пея Богу моему, докле съществувам” /Пс. 145:2/, 
защото „заради нас се роди Младенец  - Предвечният 
Бог” /Из Кондак, гл. 3/.  
Роди се Богочовекът, Който ни изкупи от греха и ни 
дари живот вечен!
Роди се Светлината на света! Роди се Непристъпният, 
Вечният, Присносъщният!  Роди се Източникът 
на любовта! Явява се в света Младенецът, за да го 
озари със Своята Божествена Светлина. Ражда 
се Светлината за да разпръсне мрака и да укроти 
бурите в житейското ни море. Младенецът се роди 
в тишина, далеч от суетата на този свят. Той се роди 
в нищета и тишина, учейки ни, да пребъдваме в 
духовна нищета, в тишина на умовете, сърцата и 
телата ни. Да мислим не за власт и богатство, а за 
скромната пещера и малките ясли, от които излезе 
Князът на Светлината, за да съзерцаем  тихия Свят 
на Рождеството Христово. Само така и ще видим в 
Маденеца Силният, Крепък и Всемогъщ Бог, приел 
човешки образ. Само така ще приготвим нашите 
сърца и ще приемем нашия Бог да живее в нашия 
дом. 
„И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с 
благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава 
като на Единороден от Отца”. /Ин. 1:14/ От любов 
към човеците, Творецът, Създателят на всичко, 
отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който 

повярва в него да има живот вечен /Ин. 3:16/. За 
това и всеки човек, който е Христов следовник, 
радосно стои пред иконата на Рождество Христово 
и с благоговение и трепет, с нелицемерна и истинска 
любов благодари Богу, за великата Му милост.  За 
това и храмът днес е изпълнен с благоговейни люде, 
защото всички заедно стоим пред Божия олтар, 
славословейки с едни уста и сърца Всещедрия Бог. 
Търпеливо чакаме да приемем Св. Дарове от Чашата 
на спасението. Чакаме и се уверяваме колко Благ е 
нашият Господ.
Братя и сестри, 
В Радостния ден на този светъл празник, отправяйки 
гореща молитва към Бога, желая вам, на вашите 
сродници, на вашите приятели и всички достойни 
люде, камбанният звън на Рождиство Христово, 
Ангелските сладкогласни песнопения да звучат 
през всички дни на живота ви. Нека този звън да 
ви насочва по пътя към Родилия се Младенец. Нека 
да ви напомня за християнските добродетели. Нека 
ви напомня за Божествените слова, които са пълни 
с благодат и истина и които дават възможност на 
човек духовно да се развива и усъвършенства, 
защото както тревата и рибата не могат без водата, 
цветето и дърветата без светлината, птицата без 
крилата, така и човек не може да живее и възраства 
без Бога и Неговите слова.  Нека и да възлюбим 
друг другиго и така в единомислие да изповядваме: 
Отца и Сина и Светия Дух, Троицата Единосъщна 
и Неразделна, за да възтържествува Божия мир в 
целия свят и добрата воля между човеците!
Архипастирски ви поздравявам и с началото 
на Новата 2015 година с Апостолския призив: 
„Благодатта на Господа наш Иисус Христос  и 
любовта на Бога и Отца, и общуването със Светия 
Дух да бъдат с всички вас”, през всички дни на 
живота ви! Амин!
 На любезните читатели на вестник „  К О М 
“ желая мир, здраве, благополучие и спасение! 
 На многая и благая лета!
 Честито Рождество Христово!
 Щастлива и щедра Нова година!
   
С неизменна обич в Господа и благословение, 
       
 + Видински митрополит Дометиан

Рождество Христово
2014/ 2015
Гр.Видин

БЕРКОВИЦА ЧЕСТВА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ

Мероприятията за 137-годишнината от 
Освобождението на Берковица започнаха 
тържествено с шествие от пл. Радичков до паметника 
на загиналите в Руско-турската война под звуците 
на детски духов оркестър към Второ ОУ „Христо 
Смирненски“. На церемонията присъства зам. 
-кметът Радослав Найденов, Анелия Якимова – главен 
експерт „Образование“ към ОбА, жители и гости 
на града. От името на Общинска администрация-
Берковица бяха поднесени венци и цветя. 

В празничната литературна програма участие 
взеха общественици, творци и ученици от 
училищата. Зам.-кметът Радослав Найденов 
награди и победителите в конкурса за рисунка 
на тема „Берковица от Освобождението до днес“.

ИЛИЯ  ПЕТРОВ  ЗА  ШЕСТИ  
ПЪТ  ВАДИ  КРЪСТА  НА  

БОГОЯВЛЕНИЕ  В  БЕРКОВИЦА

25-годишният Илия Петров се пребори и улови 
кръста в ледените води на басейн „Св. Георги 
Победоносец” в Берковица. Младият мъж за шести  
път вади кръста на Богоявление. В светия ритуал 
по спасяване на кръста се включиха 11 младежи. 
Празникът Богоявление /Йордановден/ започна с 
водосвет на отец Петър, който благослови младите 
мъже. Според народното поверие, който извади 
кръста от водата ще е честит и здрав през цялата 
година. Илия Петров бе награден от кмета на 
Община Берковица Димитранка Каменова с парична 
награда в размер на 100 лева и подаръци. По 45 лева 
получи всеки участник, престрашил се да скочи в 
ледените води на басейна. Сред присъстващите на 
празника бяха и председателят на ОбС-Берковица 
инж. Юлиян Иванов и зам.-кметът Радослав 
Найденов, които наградиха останалите смелчаци.

„ТЕСНИ УЛИЧКИ“

Живописна изложба на Снежина Кирилова бе 
открита на 1 декември 2014 г. в Градска художествена 
галерия „Отец Паисий“- Берковица. 30 платна на 
младата берковска художничка радваха окото на 
ценителите на изобразителното изкуство. Гости 
на откриването на изложбата бяха председателят 
на ОбС-Берковица инж. Юлиян Иванов и зам. 
-кметът Радослав Найденов. Снежина Кирилова 
Николова е на 20 години и е родена в град 
Берковица. По-голяма част от времето си прекарва в 
изработка на бижута, рисуване и още хиляди неща, 
свързани по един или друг начин с изкуството. 
Подчертан афинитет има към живописта. 
Занимава се с рекламен и графичен дизайн.


