ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
понеделник, 02 март 2015 г., БРОЙ 173(85).
Разпространява се безплатно!

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА НА ПЛЕНАРНА
СЕСИЯ НА КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ НА ЕС

От 11 до 13 февруари 2015 г. за първи път представител
на местното самоуправление в Община Берковица
се включи в работата на Комитета на регионите
в Брюксел. Кметът на Общината Димитранка
Каменова която е зам.-член в българската делегация,
беше одобрена на 6 януари 2015 г. от МС. Комитетът
на регионите е орган, а не институция. Той има
344-ма членове и още толкова техни заместници
от всичките 27 страни-членки, назначени от
Съвета на Европейския съюз, като българската
делегация е от 12 члена и толкова заместници.
Всички делегации отразяват политическия,
географския и регионалния/местния баланс в своята
държава/. Членовете представляват местните или
регионалните органи в своя местен регион. Ролята
на КР е да представя местните и регионалните
гледни точки относно законодателството на ЕС.
Комисията, Съветът и Парламентът трябва да се
консултират с Комитета на регионите преди да
се вземат решения, свързани с ЕС по въпроси,
касаещи местните и регионалните администрации.

СТАРТИРА КАМПАНИЯ „ДА
СИ ВЪРНЕМ ЗЕЛЕНИНАТА НА
БЕРКОВИЦА“

По инициатива на кмета Димитранка Каменова
започва кампания „Да си върнем зеленината
на Берковица“. Тя ще продължи през цялата
пролет. В рамките на кампанията на граждани
и инициативни групи ще се раздават безплатно
фиданки. С тях жителите на общината ще
могат да направят озеленяване в дворовете си.
Раздаването на посадъчен материал през пролетта
ще е след подаване на информация и одобрение
на избраните площи от ескперти на общинска
администрация. Подаването на информация и
предложения за озеленяване на междублокови
пространства и обществени площи ще става на
тел: 89 127 или в Центъра за услуга и информация
на гражданите, който се намира в сградата на ОбА.
Целта на кампанията е зеленината в Берковица
през следващите години да бъде увеличена.

СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКТОР
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

От 01.02.2015 г. започна плащането на данък
върху недвижими имоти, такса битови
отпадъци и данък за превозни средства.
Срокът за плащане на целия размер с 5 %
отстъпка е 30.04.2015 г.
Срокът за плащане на първа вноска – 30.06. 2015 г.
Срокът за плащане на втора вноска – 30.10. 2015 г.

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА
ПОСЕТИ БЕРКОВИЦА

На 17 февруари 2015 г. Министърът на туризма
Николина Ангелкова проведе среща с представители
на туристическия бизнес и всички институции,
които имат отношение към това. Срещата се състоя
в заседателната зала на ОбА-Берковица и на нея
присъстваха народният представител Десислава
Атанасова, областният управител Ивайло Петров
и зам.-областният Нина Петкова, ръководството на
Община Берковица и общински съветници. Кметът
Димитранка Каменова поздрави гостите с добре
дошли и накратко представи работата на Община
Берковица в областта на туризма и като цяло. Г-жа
Каменова изрази задоволството си от посещението
на министър на туризма и срещата с представители
на туристическия бизнес. В резюмето си Министър
Ангелкова каза , че промените в Закона за туризма са
във финална права, както и че са изготвени и приети
две наредби в сектор туризъм. Министерството
работи по създаване на единен онлайн регистър
на туристическите обекти и атракции на всичките
264 общини и неговото интегриране в ЕСТИ.
Тя подчерта, че основната цел в работата е
превръщането на туризма в индустрия. Николина
Ангелкова пожела да чуе проблемите и въпросите
от местния туристически бизнес. Стана ясно, че за
Северозападна България трябва да има приоритети
т.е комплексни мерки на всички министерства за
развитието на туристическата индустрия в тази част
на страната. Министър Ангелкова обеща да уведоми
на Министерски съвет колегите си от другите
министерства и съдействие на ръководството на
Община Берковица за изграждането на минералния
водопровод, зона Ком и Калето. Тя допълни още, че
са се фокусирали да работят съвместно с общините,
че има концепция за туристическо райониране и
ясно определени туристически продукти, както и
облекчаване тежестта на бизнеса по отношение на
категоризацията т.е изработване на нова наредба.
На въпроси на присъстващите отговори и народния
представител Десислава Атанасова, която каза, че
се търсят мерки, цели и стратегии за привличане
на инвестиции в Северозападна България, но
за да стане това е необходимо да има добра
инфраструктура и комуникации и не на последно
място са туризма, чистата околна среда и земеделието.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СКИ
Продължават плащанията за патентен данък.
АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ И
Срокът за плащане на втора вноска – 30.04. 2015 г.
Срокът за плащане на трета вноска – 31.07. 2015 г.
ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ В ЗОНА
Срокът за плащане на четвърта вноска – 31.10.
КОМ
2015 г.
По повод Националния празник на България – 3
Плащането се извършва на касите на Общинска
администрация Берковица – стаи 113 и 114,
намиращи се на първия етаж на общината.
Работно време: от 8:30 ч. до 17:00 ч.

март – Община Берковица организира състезание
по ски алпийски дисциплини и факелно шествие
на 2 март 2015 година в зона Ком. Записвания за
участия в състезанията: 14.00 часа на 2 март 2015
г. на пистата. Начален старт на състезанията : 15.00
часа. Начален час на факелното шествие: 18.30 часа.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми съграждани,
На 3 март, когато честваме Освобождението
на България, ние отново преоткриваме и
преосмисляме свободата като ценност. За
нас, българите, тя е белязана с особен знак
– изстрадана в петвековно робство, силно
пожелана и мъжествено отстоявана. Тя е
символ на достойнството ни като народ и на
нашата отговорност пред бъдещето. Затова
нека да предадем на децата си завета да тачат
и пазят свободата, да обичат отечеството
си и да строят с разум и сърце, отговорно и
вдъхновено своя нов, по-добър и красив свят, за
да бъде в сигурни ръце бъдещето на България.
Честит Национален празник !
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
Инж. Юлиян Иванов
Председател на ОбС-Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВИ КАНИ
НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ
ПО-СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ
ПРАЗНИК 3-ТИ МАРТ
Уважаеми съграждани и гости на
Берковица,
На 3 март заповядайте на пл.
„Радичков“, където заедно ще отбележим
Националния празник на Република
България. От 10 часа на 3 март 2015 г. /
вторник/ започват тържествения ритуал
по издигането на националното знаме,
празничната програма и поднасянето
на венци и цветя. Специално участие е
отделено за Берковската духова музика
и детски духов оркестър, които ще
свирят празнично за населението на
общината. Организатори на събитието
са
Общинска
администрация
–
Берковица и НЧ „Иван Вазов -1872.
Община Берковица ще подари българско
знаме на всяко дете за празника.
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ
БЮДЖЕТ 2015

Общински съвет – Берковица прие с 15 гласа
„за“ и 1 не участвал в гласуването проекта за
Бюджет 2015 във вида му, предложен от общинска
администрация. Бюджет 2015 възлиза на 11 993
404 лева, от тях местни приходи са 4 015 200 лева.
Капиталовата програма за 2015 година е 904 528 лева,
от които 680 400 са целева субсидия и 224 128 лева
са собствени средства. Тази година се предвижда
основен ремонт на улици и изграждане на детска
площадка в село Боровци, рехабилитация на ул.
„Сарановец“ в Берковица, придобиване на камери
за видеонаблюдение, ремонт и рехабилитация на
вътрешната водопроводна мрежа, ремонт на пътя
Гаганица-Котеновци-Черешовица и път ЯгодовоСлатина. Дейностите на детските градини , детска
ясла и социален патронаж и през 2015 година ще
бъдат дофинансирани като събраните такси не се
увеличават и покриват около 35 % от разходите
за тези социални услуги. Заделят се средства за
подпомагане дейността на клубовете за възрастни и
увредени хора – 20 000 лв. , 50 000 лв. за спортните
клубове , 7 000 лв. за Туристическото дружество ,
10 000 лв. за социално подпомагане и по 150 лв. за
всяко родено дете през 2015 година. Основните цели
на бюджета са запазване на финансовата стабилност
и добро управление на одобрените проекти.
Паралелно с това Бюджет 2015 цели и подобряване
на инфраструктурата, подобряване качеството
на социалните услуги, както и повишаване
качеството на предлаганите от общината публични
услуги. На изнесеното си заседание в село Белчин,
Община Самоков берковските съветници приеха
и културния и спортен календар на Община
Берковица и Програмата за развитие на туризма.
По предложение на комисията по образование в
културния календар бяха включени три събития –
9 май Ден на Европа и 70 годишнината от победата
над фашизма, 11 май - Регионален конкурс за есе и
рисунка на тема „Летене по Радичков“ и Пленер по
дървопластика, който се предвижда да се проведе
месец август в село Слатина. В програмата на
изнесеното заседание на Общински съвет Берковица
бе включена и делова среща на съветниците с
кмета на Община Самоков г-н Владимир Георгиев.

ЗАПОЧнА МАЩАБЕН РЕМОНТ
НА СТАДИОНА В БЕРКОВИЦА

Започнаха ремонтни дейности на стадиона в
Берковица 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. Фирмата изпълнител на
строително-ремонтните дейности е „Консорциум
за инженеринг, проектиране и изграждане“ ДЗЗД.
На 1 декември 2014 г. бе открита строителната
площадка за извършване на инвестиционните
дейности в рамките на проекта. Предвижда се
реконструкция на стадиона, основен ремонт
на двете сгради-саниране, покрив и настилка,
изграждане на покрита трибуна за зрителите на
голямото игрище, писта за бягане с каучуково
покритие, ремонт на ролбан, засипване на стария
басейн и направа на тенис-корт и игрище за мини
футбол, ремонт на игрището за ръгби и направа на
трибуна и цялостна ограда на стадиона. 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 в края на юли 2015 г.

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ БЛОК 6
В КВАРТАЛ „ЗАРЯНИЦА“

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ВНЕДРИ ПЪРВИ ЕТАП НА
СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ НА
ИНФОРМАЦИЯТА

В ОбА Берковица бе извършен контролен одит на
Системата за управление на качеството (СУК),
съобразно стандарта за качество ISO 9001-2008.
Контролният одит включва преглед на основни
процедури, отнасящи се до административноправното и техническо обслужване на гражданите,
на процедурите, регламентиращи управлението на
входящите и изходящи документи, комуникацията
с клиентите и др. Резултатите от одита показват,
че документираната система за управление на
качеството е в съответствие с изискванията на
стандарта ISO 9001-2008. В администрацията бе
внедрен и първи етап на системата за управление
сигурността на информацията ISO27001. Стандартът
ISO 27001 предоставя рамката за изграждане на
система за защита на чувствителната информация.
Целта на стандарта е постигане определено
ниво на защита, чрез осигуряване на следните
характеристики на информацията: поверителност –
само оторизирани лица да имат достъп до съответната
информация; цялостност само оторизирани лица
да имат възможност за промяна на информацията;
наличност – достъпност на оторизираните
служители до необходимата им информация.
Вътрешните одити, извършвани в администрацията,
гарантират ефективност при поддържане и
подобряване на системата за управление. Разбира
се, процесът на подобряване качеството на
административно обслужване продължава, защото
той е непрекъснат и неговата най-важна цел е да
гарантира действена и резултатна администрация.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА
ПОКАНА ОТ МИГ БЕРКОВИЦА
И ГОДЕЧ

На основание чл. 39 от Вътрешните правила за
възлагане на обществени поръчки Сдружение
"Местна
инициативна
група-Берковица
и
Годеч"
уведомява заинтересуваните лица, че
е публикувана Публична покана № 9039209 за
организиране и провеждане на обучения на местни
лидери и екипа на МИГ-Берковица и Годеч на сайта
на Агенцията за обществени поръчки. Поканата
и всички приложения към нея са достъпни на
интернет адрес: www.mig-bg.org в Раздел ПРОФИЛ
НА КУПУВАЧА, както и в офиса на МИГ-Берковица
и Годеч в гр.Берковица, ул."Йордан Радичков" 4,
офис 116, всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.

ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ И СПОРТ НА
ОТКРИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН В
Ж.К „ИЗГРЕВ“ В БЕРКОВИЦА

На 4 февруари 2015 г. бе подписан Договор №
46/3/3211471 между Държавен фонд „Земеделие“,
МИГ Берковица и Годеч и Община Берковица по
проект ”Изграждане на център за отдих, свободно
време и спорт в ж.к. „Изгрев“, гр. Берковица”.
Дейностите по проекта предвиждат изграждане
на комбинирано волейболно и тенис игрище, зона
за зрители и зона за отдих- поставяне на маси за
шах – 2 броя, пейки и кошчета за смет. Ще бъде
поставено и осветление. Стойността на проекта е
90 824 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в
размер на 100%. Проектът се реализира по мярка
321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
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На 16 януари 2015 година бе открита строителна
площадка за изграждане на подпорна стена на бл. 6
в кв. „Заряница“. Фирмата изпълнител на проекта
е „Каро Трейдинг“ ООД гр. София. Проектът за
изграждане на подпорни стени включва двете
рискови места при бл.6 в кв. Заряница и ул.
„Синчец“. За укрепване на брега в първия участък
се изгражда едностранна подпорна стена с височина
4 метра и дължина 108 метра. Предпазното
съоръжение на улица „Синчец“ ще бъде двустранно
с височина 4 метра и дължини 134 и 78 метра.
В етап на съгласуване с Басейнова дирекция е
проекта за моста на Лонджата и изграждане на
подпорни стени в този участък на Берковска река.
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ПРИЕМНА НА НАРОДНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ГЕРБ
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

„СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ
ВРАТИ“ В МКБППМН – ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

На 23 февруари 2015 г. граждани на Берковица
посетиха изнесената приемна на народния
представител от ПП ГЕРБ от 12-ти МИР-Монтана
в 43-то Народно събрание Десислава Атанасова.
На срещата жителите на подбалканския град
помолиха за съдействие по свои лични въпроси,
но поставяха и казуси, касаещи населеното място. В периода 09.02.2015 год. – 13.02.2015 год. Местната
комисия за борба срещу противообществените
КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО
прояви на малолетните и непълнолетните
РАДИЧКОВ“ ЗА ЕСЕ И
(МКБППМН) към Община Берковица организира
мащабна инициатива сред всички ученици на
ИЛЮСТРАЦИЯ
Община Берковица, Гимназия „Д-р Иван Панов“, територията на общината. Кампанията се реализира
издателска къща „Анубис“, сдружение „Образование в партньорство с Районна прокуратура-Берковица,
и културно наследство“, Българско училищно Районно управление на МВР-Берковица и Дирекция
настоятелство-Берковица
организират
трети “Социално подпомагане“-Берковица. През цялата
конкурс „Летене по Радичков“ за есе и илюстрация. седмица всички тези институции отваряха вратите
ТЕМА: “Винаги се връщам към мястото, където си, за да посрещнат децата и да ги запознаят със
съм роден. От там се зареждам с енергия. Всичко своята дейност, с взаимовръзките помежду си, с
беше подредено.. После разбрах, че това е функционирането на системата за работа с деца.
хармония…” (Йордан Радичков) УЧАСТНИЦИ: Идеята на тази инициатива е да се повиши правната
В конкурса могат да участват ученици от 8. до култура на децата, да се постигне по-добра
12. клас от областите Монтана, Враца и Видин. информираност и да се изгради доверие у тях по
Условия за конкурса за есе: обем до 2 отношение на институциите. Целта на всички ни е да
страници, формат Times New
Roman 12. възпитаме у подрастващите чувство на уважение към
Условия за конкурса за илюстрация: всеки участник законността, зачитане на ценностите на обществото
има право да представи не повече от една рисунка и формиране на гражданско самосъзнание.
– графика /черно-бяла или цветна/ с размер 35х50 В първия ден от инициативата МКБППМН, РПсм. Техника: молив, туш, тънкописец, акварел. Берковица, РУ на МВР – Берковица и Д“СП“
Всеки участник трябва да напише трите си – Берковица бяха посетени от 3 групи ученици
имена, училище, клас, адрес, телефон за връзка. – на III ОУ „Иван Вазов“ и на Гимназия „Д-р
Творбите ще бъдат оценявани от професионално Иван Панов“. В МКБППМН децата се запознаха
жури. Крайният срок за изпращане на творбите е с работата на комисията в двете й основни
30.04.2015 г. на адрес: 3500 гр. Берковица, ул. „Д-р Иван направления – превенция на асоциалното
Панов“ №2, Гимназия „Д-р Иван Панов“ или на e-mail поведение и провеждането на възпитателни дела
gipb@abv.bg .Финалът и награждаването ще бъдат по отношение на децата-правонарушители. Освен
на 11.05.2015 г.- Патронния празник на училището, това със секретаря на комисията беседваха за
в Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица. Всички правата и отговорностите си в чест на навършилата
наградени ще получат грамота, книги от издателска 25 години Конвенция на ООН за правата на
къща „Анубис“ и награди от Община Берковица. детето, за вечерния час, за т.н. „стълба към успеха“.
Децата посетиха и всяка желана от тях институция,
„НАЙ – ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ“ партнираща на МКБППМН, и имаха възможността
да се запознаят с хората, работещи в тях, да им задават
И „НАЙ – ДОБЪР МЛАД
въпроси, да беседват с тях по различни казуси, да се
СЕРВИТЬОР“
докоснат до работата и служебните им задължения
и правомощия. Освен с представителите на
МКБППМН, учениците се срещнаха и с прокурор,
с полицаи, със социални работници. Навсякъде
младите хора проявиха любопитство, интерес и
желание да научат повече, а специалистите пък
имаха шанса да се заредят и да се вдъхновят от
децата и техния ентусиазъм, чистота и енергия.
В следващите дни предстоят още много срещи
в рамките на инициативата „Седмица на
отворени врати“ по предварително изготвен и
съгласуван между всички участници график.
На 20.02.2015 г. в учебния корпус на Гимназия
ЛЕТЕН ГРАФИК НА ДЕТСКИТЕ
„Д-р Иван Панов” се проведе училищният кръг
на Осмото национално състезание за „Най-добър
ГРАДИНИ В ОБЩИНА
млад готвач” и „Най-добър млад сервитьор”. В
БЕРКОВИЦА
състезанието се включиха учениците от 11. и 12. клас
Детските заведения в Берковица ще работят през
на професионалните паралелки, които са с профил
лятото, съгласно утвърден график :
„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”. В
категорията „Най-добър млад готвач” журито отреди месец юни ще работят ЦДГ „Малина“ и ЦДГ
1. място на Камелия Димитрова от 12. А клас. За най- „Пролетна дъга“
добър млад сервитьор беше избрана Христина Иванова месец юли ще работят ЦДГ „Малина“ и ЦДГ
от 12. А клас. Победителите ще представят Гимназия „Звънче“
„Д-р Иван Панов” през месец март в град Велинград месец август ще работят ЦДГ „Звънче“ и ЦДГ
на регионалното състезание за „Най-добър млад „Пролетна дъга“
готвач” и „Най-добър млад сервитьор ”. Желаем успех Децата, чиито родители нямат алтернатива за
на учениците и техните учители Габриела Георгиева и обгрижване през този период ще могат да посещават
Росица Борисова и класиране за националния кръг ! детските градини, работещи по график.
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ПРИЗИВ –ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ
Г-ЖА КАМЕНОВА, КМЕТ НА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
И КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАД
БЕРКОВИЦА, И ОБЩИНАТА

Г-ЖО КАМЕНОВА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Ураганът, който премина над гр.Берковица на 30
срещу 31 януари 2015 г., едва ли може да остави
безучастен човек, когато гледа изтръгнатите
многогодишни дървета и борове, красотата на
нашия град. Берковица оголя, олися. Ето защо ви
приканвам, заедно с ръководството на Община
Берковица да се организира залесяване на градабулеварди, алеи, паркове и на др.места, като
Общината осигури в няколко подходящи по време
дни и на удобно място, млади дървета-иглолистни,
широколистни, за да могат желаещите да закупят
и заедно да направим залесяване. Така с общи
усилия ще възстановим зеленината на гр.Берковица.
Вярвам, че по този начин всеки, който се
е включил в това мероприятие, ще даде
пример на още хора, на своите деца, и ще
милее повече за родния ни град и природа.
А ужасът от урагана, както го наричам аз, излях в едно
стихотворение, за съжаление, оказало се пророческо.
С надежда за сътрудничество, Лиза Петкова

„КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ДЕТЕТО
СИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ?“

Във връзка с изпълнение на проект „Превенция
и образование – сътрудничество между местните
власти и полицията, насочено към училищата и
образователните институции”, Договор № LLP2013-COM-RP-04 по Регионални партньорства на
Секторна програма „Коменски” на Програмата
„Учене през целия живот” на 11 февруари 2015 г.
се проведе родителска среща в Гимназия „Д-р Иван
Панов“ гр. Берковица, партниращо училище по
проекта. На срещата лекторът Ф. Горанова, секретар
на „Местна комисия за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните“
представи на вниманието на родителите темата
„Как да предпазим детето си от престъпление?“.
В присъствието на полицейски служители на
Районно управление „Полиция“ гр. Берковица,
представители на Общинска администрация
Берковица, Директора на Гимназия „Д-р Иван
Панов“ и учители бе представен „Наръчник за
родители“, като темите засегнати по време на
презентацията бяха относно днешните заплахи в
училище: училищен тормоз, сексуално насилие,
домашно насилие, педофилия в интернет, онлайн
тормоз, секстинг, психоактивни вещества и
пътна безопасност. Филонка Горанова призова
родителите при настъпил проблем в училище да
потърсят помощ от учители, психолози и експерти.
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.
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„БЕРКОВИЦА МЕ ВРЪЩА В
МОЕТО ДЕТСТВО“

Берковската публика си подари невероятно
настроение от срещата с „Госпожа стихийно
бедствие“ и царица на комедията – Стоянка
Мутафова. Гранд дамата на родния театър напълни
големия салон на читалище „Иван Вазов-1872“ в
Берковица. Тя бе неуморна, нейната 90-годишна
Олга танцува степ, чарлстон, сиртаки, валс и в
същото време командва дъщеря си Елза, останала
стара мома заради нея. Всеки от героите минава през
невероятни житейски перипетии, за да постигне
целта си. Смях, музика, танци, изненадващи
ситуации, бликащ темперамент – това е комедията
„Госпожа Стихийно бедствие” от Алдо Николай.
Комедията по мнението на самата Мутафова,
отразява най-пълно нейната същност в театъра.
Даже и на 93 години тя показа, че е в страхотна
форма. Голямата актриса направи везна на един крак
пред възхитените зрители, сякаш, за да им покаже,
че няма никакво намерение да се оттегля. Те пък
й се отблагодариха с цветя и бурни аплодисменти.
Самата Стоянка Мутафова призна след финалните
аплодисменти, че много обича да играе в Берковица,
защото градчето под Ком я връща в нейното детство.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА
НАРОДНИЯ ОБИЧАЙ „СЕДЯНКА“
НА ЛЕВСКИ
В СЕЛО СЛАТИНА

Седянката е тържество за всеки българин, стар и
млад. Всеки отива да се научи или да научи другите,
да се весели, да пее, да играе и да поприказва с
другари и приятели. Момците и момите слушат
разказите на старите и тия разкази им служат като
закон – пътеводител в живота. Старите разказват,
това което знаят по народното предание, което
са им разказвали техните деди и което са пазили
свято без изменение в своята памет. На седенките
излизат на показ всички вярвания, тук е цялата
българска литература, тук е школата, в която се
възпитава младото поколение. На 11 февруари 2015
г. в село Слатина бе възсатновен народния обичай
„седянка“. Демонстрираха се основните в миналото
женски занаяти – предене, шиене, плетене и др.
Край софрата на сладки приказки бяха хората от
пенсионерски клуб „Сладък извор“ и песнопойците
от група „Слатински глас“. Диалозите и песните
бяха почерпани от автентичния местен фолклор.
Възстановката включваше и аранжирана стая с
традиционния за село Слатина интериор на дом.
За съжаление този вид събирания и веселби не са
достигнали до нас, изчезвайки напълно през средата
на миналия век. Сега можем да ги видим единствено в
някое българско село и на сцената на някое читалище.
Целта е красивия народен обичай „седянка“ да го
изживеем истински, всички заедно, така ,както
е било – равни един с друг, като всеки участва
пълноценно по начин, който е типичен за него самия.

ПОЧИТ И ОТ НАС, АПОСТОЛЕ !

30.01.2015 г., гр.Берковица
Буря над Берковица
Над града е надвиснала буря,
страшен вятър вършее навън.
Стенат стволове,
дървета събаря.
Прах се носи.
Зловещо свири комин.
Свойта сила стоварва над къщите,
блъска яростно в мойте стъкла.
Аз се моля на Господ да бъде
милостив и да спре яростта.
Тъй е писано днес да се случи.
Да бушува навън ураган.
Да беснее, да блъска, да чупи.
Да осъмне градът овършан.
Лиза Петкова

Второкласниците от клуб „Аз обичам България“
по проект „Успех“ към Трето ОУ „Иван Вазов“
с ръководител И. Макаринова посветиха часа
си на великото дело на Васил Левски. Децата
поднесоха цветя пред паметника на Апостола
и се запознаха с живота и делото на Дякона. В
клуб „Аз обичам България“ чрез интересни теми,
приятни занимания и увлекателни образователни
игри се разширяват и обогатяват представите и
знанията на децата, за уникалните природни и
исторически забележителности в България, за
богатото ни културно-историческо наследство,
за българските народни традиции и обичаи, за
всичко, с което можем да се гордеем, че сме българи.

Десетки жители на Берковица почетоха паметта
на Апостола с поднасяне на венци и цветя.
Отбелязването на 142 години от гибелта на Васил
Левски се състоя пред паметника му на бул.
Мрамор. Ученици от училищата бяха подготвили
програма в памет на Левски. Образът на Апостола
отдавна е запечатан в българското национално
съзнание. Той е останал като пример на всички
поколения със своята патриотична всеотдайност,
със своето очарование на горд и смел водач на
революцията, с обаянието на човек, който е
прежалил себе си в името на народа, който иска да
види отечеството свободно, пък „ако щат го нареди
да пасе и патките“. Васил Левски е най-великият син
на България – гениалният организатор, политик
и идеолог на българската национална революция.

„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА
ПЪТЯ“

На 24 февруари 2015 г. в Детски център „Камбанка“ за
втори път се проведе общински кръг на Националната
викторината по безопасност на движението
„Да запазим децата на пътя”. Организатори са
Община Берковица
и отдел „Образование”.
Викторината е включена в Националния календар
за извънучилищни дейности на Министерство на
образованието и науката за учебната 2014/2015
г. в направление „Наука и техника”. Целта на
провеждането е проверка на уменията и навиците
за действие в условията на пътното движение и
формиране култура на безопасно поведение на
пътя. Участие в днешното състезание взеха 5
отбора от училищата на територията на Община
Берковица. Отборите са съставени от четирима
състезатели – по един от 5, 6, 7 и 8 клас. Викторината
се проведе в 3 етапа. Първият от тях е решаване
на листовка с 20 въпроса. Всички състезатели от
отбора решават заедно листовката с въпроси от
познавателните структури, отразени в учебните
програми по БДП. Времето за решаване е 20 минути.
За всеки правилен отговор се дават 5 точки. Вторият
етап включва отговор на 8 въпроса. Последният
кръг включва сглобяване на 4 пътни знака.
Специална комисия, в състав: Председател –
Димитър Генов и членове – Коста Рангелов,
Цветана Петкова и Радослав Найденов, зам.кмет, оценяваше представянето на отборите.
Отборът на II ОУ „Христо Смирненски“
е победител и ще представя общината в
областното ученическо състезание по БДП.
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