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ПРОГРАМА
ЗА ПРАЗНИКА НА БЕРКОВИЦА
“РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА 

БОГОРОДИЦА”

6 септември 2012 г.
10.00 часа – Честване на Съединението на България 
– пл. “Йордан Радичков”
11.00 часа – Откриване изложба на Георги Петров – 
ДЦ „Камбанка”
20.00 часа – Пиано бар на открито – Градската 
градина

7 септември 2012 г.
9.30 часа – Откриване на Международен турнир по 
ръгби – Градски стадион
19.00 часа – Празничен концерт на вокална 
формация “Щурче” – гр. Берковица и Квартет 
“Катена”, Инструментално дуо “Стелда”, Вокален 
състав “Октавойс”- гр. София - Народно читалище 
“Иван Вазов 1872”

8 септември 2012 г. 
9.00 часа –  Тържествена Света Литургия - Храм 
“Рождество Богородично”
9.30 часа – Откриване на Международен фолклорен 
фестивал “Балканът пее и танцува” с дефиле на 
участниците и програма - Народно читалище “Иван 
Вазов 1872”
9.30 - 12.00 часа – Международен турнир по ръгби и 
награждаване - Градски стадион
9.30 часа – Откриване на Първи индивидуален 
турнир по тенис на маса за “Купа Берковица” – 
Спортна зала
15.00 часа – Мини Мис и Мини Мистър и осми 
рожден ден на Детски център “Камбанка” 
17.00 часа – Изложба “Произведено в Берковица” - 
Градската градина
17.30 часа – 110 години от създаването на Берковски 
духов оркестър - Народно читалище “Иван Вазов 
1872”
19.00 часа – Тържествено честване – пл. “Йордан 
Радичков”
20.00 часа – Празничен концерт на Трио „Тенорите” 
и Десислава – пл. “Йордан Радичков”

9 септември 2012 г.
9.30 часа – Първи индивидуален турнир по тенис на 
маса за “Купа Берковица” – Спортна зала
9.30 часа – Дефиле на участниците в Международен 
фолклорен фестивал “Балканът пее и танцува” и 
програма - Народно читалище “Иван Вазов 1872”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми съграждани и гости на града, 
На 8 септември  всяка година Православната 
църква чества един от големите християнски 
празници – Рождество на  Пресвета Богородица. 
Днес празнуваме и всички ние - жителите 
на Берковица, защото Божията майка е 
закрилница на града ни. Това е най-хубавия, 
тържествен и дългоочакван ден в културния 
ни календар. През годините църковният 
празник на 8 септември се превърна в духовен.
Така тази дата се утвърди като иновативно, 
атрактивно и културно събитие в Берковица 
, а на този ден  гости от близо и далеч, 
обединени от желанието да се веселят заедно, 
се събират в малкото планинско градче. 
На 8 септември градът ни ще се превърне 
в една голяма културна сцена с множество 
талантливи участници! В този празничен 
ден, пожелаваме на всички жители и гости 
на Берковица да бъдат здрави, щастливи и 
разумни, и нека  мъдри решения бележат пътя 
им !
Честит празник и нека Божията майка ни 
закриля !

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
инж. Юлиян Иванов
Председател ОбС Берковица

СРЕЩА НА КМЕТА С ПОСЛАНИКА 
НИ В ЕГИПЕТ И СУДАН

На работна среща при кмета на Общината  
Димитранка Каменова бе нашият посланик в Египет 
и Судан - негово превъзходителство г-н Румен 
Петров. Присъстваха и народният представител  
инж. П. Якимов, председателят на ОбС инж. Ю. 
Иванов, както и П.Петров, баща на посланика.
Като наш съгражданин г-н Петров, се поинтересува 
от местния бизнес, участието на общината в 
програмите на ЕС и бъдещите възможности за 
сътрудничество. На тръгване г-жа Каменова връчи 
на Румен Петров сувенири и рекламни материали 
от Берковица, както и покана за празника на града.

ВАЖНО
В офиса на МИГ – Берковица и Годеч ще се приемат 
документи за кандидатстване по мерките от 
Стратегията за местно развитие – мярка 121 и 123, 
мярка 223 и  226, мярка 311, 312, 313, 321 и 322. 
Повече подробности от сайта на община Берковица: 
www.berkovitsa.bg.

250 ГОДИНИ ЧАСОВНИКОВА  
КУЛА

Часовниковата кула е най-отличителния 
архитектурно-строителен паметник на културата. 
Намира се  в центъра на града и е негов символ . 
Строена през 1762 година, берковската часовникова 
кула е една от най старите в България с действащ 
часовников механизъм. Тя е паметник на културата 
с национално значение. Масивната конструкция 
е с височина 24 метра и се отличава с изчистени 
архитектурни линии. Кулата е дело на местни 
майстори, които използвали ломен камък от село 
Гинци. За връзка и укрепване са поставени девет 
дървени пояса, а за светлина отвътре има четири 
тесни отвора /магазали/ на всяка от стените.
Часовниковият механизъм е ръчно изработен 
от бесарабски българи в Букурещ и донесен в 
Берковица през 1764 г. На върха на кулата е имало 
метален полумесец и знаме. През 1877 година руски 
войник, участвал в освобождението на града, ги 
заменя с християнски кръст. Часовниковата кула и 
днес продължава да отмерва времето с медния си 
звън.

127 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО 
НА БЪЛГАРИЯ

На 6 септември се навършват 127 години от 
Съединението на България. Денят, в който две от 
разпокъсаните части на Родината – Княжество 
България и Източна Румелия – се обединяват отново, 
след като злощастният Берлински конгрес от 1878 г. 
разделя несправедливо българите. Съединението 
от 1885 г. показва, че общата национална идея за 
обединение на българите може да се постигне дори 
и без военни действия, но само с общите и задружни 
усилия на всички съотечественици.
Дано и днес, повече от век по-късно, ние, потомците 
съумеем да открием онази обща национална 
кауза, която да ни съедини в една благоденстваща 
България. Честит празник !
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КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 

КАМЕНОВА ВРЪЧИ 10 ДОГОВОРА 
ПО ПРОГРАМА НА ОБЩИНАТА

Кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова връчи 10 договора на безработни за работа 
по проект “Нов избор и реализация”. Проектът 
се осъществява с финансовата подкрепа на ОП 
“Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от 
Европейския социален фонд на ЕС. 10 безработни 
мъже, преминали курс на обучение са назначени с 
едногодишни договори на длъжност ” планински 
водач”. Те ще работят на 8-часов работен ден по 
туристически преходи в Балкана, както и ще бъдат 
в помощ на общината за града и зона Ком. При 
връчването на договорите, кметът Димитранка 
Каменова допълни, че  в условията на икономическа 
криза общината е съумяла да наеме хора , останали 
без работа, които след това ще имат реален шанс да 
се реализират и да си намерят постоянна работа. 
По програми на община Берковица са назначени 
35 безработни лица. В края на месеца се сключиха 
договори за работа с още 63-ма души.

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО 
„БЪРЗИЙСКА ВОДА” ЕООД И 

„ВИК”  БЕРКОВИЦА ЕООД
Във връзка с  влошеното финансово състояние 
на общинско дружество „Бързийска вода „ 
ЕООД през последните години, изменението на 
Закона за Водите,  според който на територията 
на една община може да има само един оператор, 
Общински съвет Берковица  взе решение на 
сесията през месец юни 2012 година  за започване 
на процедура  за обединяване на  двете дружества.
Това обединение ще доведе до понижаване на 
административно-стопанските разходи и ще даде по 
големи възможности на „ ВиК” Берковица ЕООД за 
предлагане на достъпни цени на водата на жителите 
на Община Берковица.

След направен оглед на състоянието на улиците в град 
Берковица от комисия специалисти към Дирекция 
“Строителство, инфраструктура и опазване на 
околната среда” при ОбА, са определени за ремонтни 
дейност и изкърпване следните улици: “Еделвайс”, в 
района около второ ОУ, “Хризантема”, “Заряница”, 
“Ал.Стамболийски”, пл.”Сарая”, “Иван Вазов”, 
“Поручик Загорски”, “Васил Друмев”, “Тузлата”, 
“Гурко”, “Шабовица”, пл.”Свобода”, “Д-р Иван Панов”, 
в района около трето ОУ, “Опълченска”, района на 
Болницата, “Атанас Кюркчиев”, “Тимок, “Ком”, “Хаджи 
Петър Хаджи Илиев”, “Николаевска”, “Берковска 
река”, “Кирил и Методий”, “Александровска”, 
“Стефан Стамболов”, “Ашиклар” и други.Изготвена е 
количествено-стойностна сметка на стойност 60 000 
лева. Изпълнител на ремонтните дейности е фирма 
“Стройко 2002” ЕООД, град Монтана.

ИЗКЪРПВАНЕ НА УЛИЦИТЕ В 
БЕРКОВИЦА

“ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ 

ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА 
ДЕСТИНАЦИЯ – ОБЩИНИ 

ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
На 13.08.2012 г. в град Добрич, кметът на 
Община Вършец инж. Иван Лазаров подписа 
договор за финансиране на проект: № BG-
161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие 
на регионален туристически продукт и маркетинг 
на дестинация – общини Вършец, Берковица и 
Годеч”. Водеща организация по проекта, който ще се 
реализира в следващите 18 месеца е община Вършец 
с партньорското участие на общините Берковица и 
Годеч.
Проектът е финансиран от Оперативна програма 
“Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна 
ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 
3.2: „Развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG-
161PO001/3.2-02/2011.
Схемата се основава на принципите на партньорство 
и регионален подход, като за целите на създаване 
на общ туристически район са формирани 
партньорства между минимум 3 общини със сходни 
туристически характеристики. За финансиране 
по схемата са кандидатствали 49 проекта, като 
одобрените са само 28.
Общата стойност на проекта е 431 240 лева, като 
безвъзмездната финансова помощ от Програмата 
е 95 % и 5 %  е финансовото съучастие на трите 
партньорски общини – Вършец, Берковица и Годеч.
Основна цел на проекта: Създаване и развитие на 
конкурентен регионален туристически продукт 
„Неоткритата тайна на Западна Стара планина” 
,с цел увеличаване на броя на туристите в 
туристически район, обособен на територията на 
общините Вършец, Берковица и Годеч.
Конкретни цели:
•	 Повишаване	ефективността	на	регионалния	
маркетинг и разпознаваемостта на територията 
като привлекателна туристическа дестинация.
•	 Повишаване	 на	 информираността	 на	
туристите и туроператорите и достигане до 
туристическите пазари  чрез използването на 
модерни и ефективни средства за реклама. 
•	 Подкрепа	за	териториалното,	икономическо	
развитие чрез обединяване усилията на местните 
власти, популяризиране на природното, културното 
и историческото наследство, и респективно 
нарастване приходите от международен и вътрешен 
туризъм.
Основните дейности по проекта: Разработване на 
нови туристически пакети в рамките на туристически 
район на територията на трите общини; Рекламни и 
маркетингови дейности; Участие в международни и 
национални туристически изложения; Изследване 
въздействието на маркетинговите и рекламни 
дейности; Експедиентско пътуване на туроператори 
и журналисти; Организиране на туристически 
форум.

ОБЯВА
Областен военен отдел – Монтана, обявява свободни 
длъжности за приемане на служба на български 
граждани в доброволния резерв по длъжностно 
разписание за резервисти, на основание заповед 
N-ОХ-541/07.08.2012 г. на Министъра на отбраната 
на Република България в сухопътни войски, военно 
въздушни сили и военноморски сили.
За повече информация – Областен военен отдел – 
Монтана, ул. Безименна 1, тел: 096/ 300 922 или при 
представителя за Община Берковица пл. „Йордан 
Радичков” 4, стая 207 или тел: 88 802.
Мл. Експерт в Община Берковица
Цивилен служител Иван Тошев

ТРЕТО ОУ „ИВАН ВАЗОВ” 
СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ В 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА 

УЧЕНИЦИТЕ”
В изпълнение на Решение № 310/20.04.2012 г. на 
Министерски съвет и писмо № РД-19-219/17.08.2012 
г. на РИО на МОМН Монтана, трето ОУ “‘Иван 
Вазов” гр.Берковица спечели проект за реализиране 
на дейностите по Национална програма „Училището 
– територия на учениците”, модул „Подкрепа за 
целодневното обучение на учениците от начален 
етап”. Сумата, с която ще се актуализира бюджета на 
училището е 10 000/ Десет хиляди / лева.

СТАРТИРА ПРОГРАМА ЗА 
СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ 

РОМСКИ ПРОИЗХОД
Програма Рома на Институт „Отворено Общество” 
– София, в сътрудничество с Фондация „Америка 
за България” обявяват конкурс за стипендии на 
студенти-роми в специалностите „медицина”, 
„дентална медицина” и „медицинска сестра”. През 
академичната 2012 – 2013 г. програмата „Медици за 
добро бъдеще” ще осигури подкрепа за образование, 
наставничество и обучение в застъпничество за 
40 студенти от ромски произход в изброените 
медицински специалности. Финансирането на 
стипендиите се осигурява от Фондация „Америка 
за България” и Институт „Отворено Общество” 
– София само за студенти, които се обучават в 
акредитирани медицински университети и колежи в 
България. 
Основна цел на програмата е изграждането на ново 
поколение от ромски здравни специалисти, които 
са готови да работят в своите общности и са пряко 
ангажирани с каузата за равен достъп на ромите до 
качествени здравни услуги. Програмата цели да се 
преодолеят проявите на дискриминация в системата 
на здравеопазването чрез предоставяне на примери, 
които да мотивират младите роми да се насочат 
към кариера в здравеопазването. Крайният срок 
за кандидатстване по програмата „Медици за по – 
добро бъдеще” е 20 септември 2012 г. Кандидатите 
за стипендия за академичната 2012 – 2013 г. следва 
да представят пълен комплект от документи и 
попълнен формуляр за кандидатстване, които могат 
да бъдат изтеглени от следния интернет адрес: http://
www.osi.bg. 
Програмата съобщава резултатите от конкурса за 
избор на стипендианти през първата половина на 
месец октомври 2012 г. Кандидатите получават по 
електронната поща официално писмо за отказ или 
писмо за отпускане на стипендия за академичната 
2012 - 2013 година. Решенията на комисията са 
окончателни и не подлежат на преразглеждане. 
Програмата осигурява постоянна подкрепа за 
академично и професионално развитие на  своите 
стипендианти.

ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА 
СДРУЖЕНИЕ „МИГ БЕРКОВИЦА – 

ГОДЕЧ”
На основание на получено писмо от МЗХ с изх.№ 
41-04-32/13.07.2012г. за одобрение на персонала 
на Сдружение ” МИГ – Берковица – Годеч”, се 
наложи да бъде освободен от поста изпълнителния 
директор  инж. Ваня Каменова. Промяната се налага 
поради  отсъствието на  документи,  доказващи  
опит, съгласно чл.7, ал. 5 от Наредба 23/ 18.12.2009 
год. за заемане на длъжността изпълнителен 
директор. Смяната  в ръководството на Сдружение 
” МИГ Берковица – Годеч” няма да повлияе върху 
ежедневната работа  по прилагане на Стратегията за 
местно развитие. Председател на УС : Д. Каменова

„БАЛКАНЪТ ПЕЕ И ТАНЦУВА”
Над 25 състава са заявили участие в Международния  
фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува”, 
който ще се проведе на 8 и 9 септември. Групите 
са от областите: София, Монтана, Плевен, Добрич, 
Варна, Видин, Враца и Пазарджик. Целта на 
фестивала е да популяризира българския фолклор, 
градски, автентичен и обработен. Началото ще 
бъде поставено с дефиле на всички участници, след 
което ще започне самото надиграване. Разделите 
за участие са: градски фолклор, духови, жанрови и 
сватбарски оркестри, фолклорно танцово изкуство, 
народни песни, народни обичаи, легенди, гатанки, 
показ на народни носии и обработен фолклор.
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ЕИН                Име ДС                          Партида       Общо дължима сума /лв./      Дължима главница /лв./ Дължима лихва /лв./       Дан. период 

821178989 МРАМОР - БЕРКСТОН         М2457АН_060429 5023,84                                4360,00                                            663,84                       2011

130053846 АГРО-ФОКА                          М0000146_000707 5037,48                                3849,27                                          1188,21                       2009

130053846 АГРО-ФОКА                          М0000146_000707 5556,60                                3849,27                                          1707,33                       2008

106617881 МОТО СВЯТ 2006 ЕООД      М97_080605               5734,79                                4382,10                                          1352,69                       2009

111582542 ВИЛИЯМС 2                          М2224АН_07010534 5965,72                                4929,00                                          1036,72                       2011

130053846 АГРО-ФОКА                          М0000146_000707 6153,58                                3849,27                                          2304,31                       2007

130053846 АГРО-ФОКА                          М0000146_000707 6183,62                                5149,53                                          1034,09                       2010

130053846 АГРО-ФОКА                          М0000146_000707 6679,30                                3849,27                                          2830,03                       2006

130053846 АГРО-ФОКА                          М0000146_000707 7163,80                                3849,27                                          3314,53                       2005

020679199 ВИДИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ    6201F141                              7285,34                                4957,24                                          2328,10                       2008

821172751 КАСТЕЛ                          М0000020_010130 8092,40                                5587,19                                          2505,21                       2008

111014221 ЕЛИЦА                          М0000039_010201 8405,94                                4968,51                                          3437,43                       2006

821172751 КАСТЕЛ                          М0000020_010130 8929,87                                5553,52                                          3376,35                       2007

130053846 АГРО-ФОКА                          М0000146_000707 10362,68                  9479,62                                            883,06                       2011

821178989 МРАМОР - БЕРКСТОН         М0000011_010130 12067,19                11038,89                                          1028,30                       2011

111001663 КОМПЛАСТ ЕАД            М0000015_000125 12873,53                        0,00                                        12873,53                       2004

821172751 КАСТЕЛ                           М169_100630               12937,98                11835,47                                          1102,51                       2011

020679199 ВИДИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ    6201F141                14352,07                10845,82                                          3506,25                       2009

020679199 ВИДИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ    6201F141                             15463,46                12739,68                                          2723,78                       2010

821178989 МРАМОР - БЕРКСТОН         М0000011_010130 15495,42                12904,13                                          2591,29                       2010

821172751 КАСТЕЛ                          М0000020_010130 16730,59                13933,68                                          2796,91                       2010

821178989 МРАМОР - БЕРКСТОН         М0000011_010130 18368,40                14035,76                                          4332,64                       2009

821172751 КАСТЕЛ                          М0000020_010130 19842,25                15155,04                                          4687,21                       2009

111001663 КОМПЛАСТ ЕАД            М0000015_000125 20248,47                11669,17                                          8579,30                       2006

111014221 ЕЛИЦА                          М0000039_010201 21418,31                10779,23                                        10639,08                       2004

111014221 ЕЛИЦА                          М0000039_010201 22210,43                11921,29                                        10289,14                       2005

020679199 ВИДИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ    6201F141                              27628,63                25274,28                                          2354,35                       2011

                                                                           Общо:              326211,69              230745,50                                        95466,19 

НЕКОРЕКТНИ ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО 

ЗАСУШАВАНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ 
ПЕРИОД

Необичайно високите дневни температури и 
продължителното засушаване, в съчетание с 
небрежното човешко поведение, рязко повишават 
вероятността от възникване на запалвания и 
последващи пожари в тревните и горски площи 
около градовете, съобщиха от РСПБЗН. За да се 
предотвратят пагубните за природата и хората 
последици от такива пожари, е необходимо да се 
знае следното: Забранено е паленето на стърнища 
и суха растителност в поземления и горски фонд. 
Деянието е инкриминирано – чл.331, ал.2 от НК: 
„Който запали стърнище, вследствие на което 
предизвика пожар в горския фонд, се наказва с 
лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 
до 5000 лв.” Небрежното боравене с огън е най-
честата причина за възникване на пожари от такова 
естество. Затова трябва да се спазват правилата за 
палене на огън в гората. Мястото се определя  да е в 

близост до вода (язовир, река, ручей, извор, чешма). 
Огнището се огражда с ивица, почистена от цялата 
тревна маса до почвения слой. В никакъв случай 
огънят не се оставя без наблюдение. Мястото не 
се напуска от хората, преди да е напълно изгасен 
огъня. При ветровито време не се пали огън. Така 
„безобидните” горящи треви могат да причинят 
мащабен горски пожар. При разходка в околностите 
на града или при движение с автомобил е абсолютно 
недопустимо да бъде изхвърлена незагасена угарка 
от цигара. Изхвърлянето на стъклен амбалаж 
сред сухата растителност има ефект на лупа  и  се 
превръща във фатален огнеизточник.
Препоръки в случай на пожар в природата : 
Не губете време. Незабавно се обадете на телефон 
112. Дежурните диспечери ще приемат сигнала. 
Специализираните пожарни автомобили ще 
пристигнат възможно най-бързо. До пристигане 
на пожарните екипи започнете гасителни действия. 
Използвайте наличните в природата гасителни 
средства – ръчно приготвени метли (тупалки), 
които се приготвят от сноп начупени клони. Работа 
вършат също лопати и други предмети, чрез които 

огъня може да бъде „задушен”. При пожари във 
високи гористи местности, отдалечени от естествени 
водоеми, е необходимо подвозване на вода до 
мястото на пожара – изключителна важна е бързата 
координация с местните власти за изпращане на 
водоноски. За да не попаднете в капана на огнената 
стихия, е важно да познавате „логиката” на горския 
пожар – той се разпространява по посока на вятъра и 
„пълзи” по склона нагоре – от ниските към високите 
планински части. Следователно вашият маршрут 
за излизане е в точно обратната посока – надолу 
по склона и срещу вятъра. Движете се обратно на 
пожара, перпендикулярно на фронта му.
Потърсете безопасно място – излаз на река, широка 
поляна или широк път!
През летния пожароопасен сезон е изключително 
важно да бъдем разумни, предвидливи и внимателни, 
за да съхраним себе си и природата около нас!
Правилата, които трябва да се знаят и спазват, са 
детайлно разписани в Наредба № 30 за условията 
и реда за извършване на противопожарни 
мероприятия в горския фонд и опазване на горите 
от пожари на МВР и МЗГ.
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110 ГОДИНИ БЕРКОВСКАТА 
ДУХОВА МУЗИКА

През 1902 година ентусиазирани млади 
интелектуалци от град Берковица решават да 
сформират духов оркестър. Закупуват инструменти 
от Виена и започват да репетират и обогатяват 
репертоара си. С течение на времето Духовият 
оркестър е с различен статут – Градски, Военен, 
Общински. Неговата дейност е включвала 
увеселения, концерти, митинги, свирене на открито 
и в концертна зала. От 1970 г. оркестърът е към 
Народно читалище „Иван Вазов” гр. Берковица 
с численост между 25-30 оркестранти, с богат 
репертоар от увертюри, маршове, валсове, полки, 
мазурки, обработка на класическа музика. Времето 
налага Духовия оркестър да претърпи промени и 
от 1995 г. се оформя Берковската Духова Музика 
с ръководител Красимир Цветков – композитор, 
тромпетист и диригент. Репертоарът включва 
автентичен и обработен фолклор, маршове и др. 
Берковската Духова Музика е популярна и търсена 
в България. За нея са заснети 3 документални филма 
по БНТ. Оркестърът редовно участва в национални 
празненства – новогодишни предавания, концерти 
под патронажа на Президента на Република 
България, фолклорни, телевизионни предавания. 
Чест гост е в „Шоуто на Слави” и сутрешния блок на 
бТВ. Берковската Духова Музика е основен участник 
в хитовата песен на Лили Иванова „Ветрове”  и 
постановката „Лазарица” от Йордан Радичков. 
Във финала на „Мюзик айдъл” 1 съпровожда 
победителката Невена Цонева. Печели наградата 
за най-добро изпълнение на хоро в България на 
Международния фестивал в чест на известния 
композитор на народна музика за духови оркестри 
– Дико Илиев. Берковската Духова Музика има 
успешни изяви в първия и втория международен 
фестивал на духовите оркестри гр. Верия – Гърция в 
съвместни концерти с оркестрите на Горан Брегович 
и Бобан Маркович, както и с най-добрите оркестри 
от САЩ, Франция, Индия, Сърбия, Турция, 
Македония, Румъния. Берковската Духова музика 
има издадени няколко самостоятелни албума с хора, 
ръченици и народна музика от всички региони на 
България. Има съвместна концертна дейност с едни 
от най-популярните изпълнители на поп, поп-фолк 
и народна музика.
Последни изяви:
- Специална награда на медиите на 
международен фолклорен фестивал в гр. Гориция – 
Италия;
- Откриване на първия завод на Хенкел – 
България, в присъствието на официални лица от 
правителството;
- Участие на фестивала „Хонк-тонк” 
съвместно с оркестъра на Иво Папазов-Ибряма;
- Участие в тв предаването „Иде нашенската 
музика” по БНТ;

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ЗА  1 042 203 ЛЕВА

През месец юли Община Берковица организира 
встъпителна пресконференция по проект 
„Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, 
корекция на реките и изграждане на крайбрежни 
стени по бреговете на Берковска река в района 
около Гробищния парк и р. Раковица в района около 
моста за влизане в кв. Раковица”. Събитието  се 
проведе в заседателната зала в сградата на общината  
и е във връзка с подписания на 06 юни 2011 
година договор с № BG161PO001/1.4-06/2010/018 
между Министерство на регионалното развитие 
и благоустройството и Община Берковица по 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за 
дребномащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения в градските агломерации”, приоритетна 
ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
операция 1.4: „Подобряване на физическата среда 
и превенция на риска”. Стойността на проекта е 1 
042 203,67 лв., от които 52 110,18 лв. са собствени 
средства на Община Берковица. Проектът е със 
срок за изпълнение 18 месеца. Целите на проекта 
са да подобри качеството на живот и работната 
среда, и защита от наводнения на населението, 
осигуряване на възможност за устойчиво развитие 
на региона чрез предотвратяване на рисковете за 
живота и здравето на населението и щетите на 
тяхното имущество, причинени от наводнения и 
предприемане на превантивни мероприятия срещу 
потенциални заплахи от наводняване в по-голямата 
част от територията, гарантиране сигурността и 
подобряване на облика на населеното място. За 
постигане на целта се предвижда изграждане на 
защитни съоръжения и корекция и почистване 
на коритата на двете реки, преминаващи през 
град Берковица. През месец септември предстои 
откриване на строителната площадка.

ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ 
СЕМЕЙСТВО

Кандидатите за приемни родители по проект „ И аз 
имам семейство” в община Берковица  преминаха 
през базово и надграждащо обучение по утвърдена 
от МТСП програма. В обучението бяха засегнати 
теми като: “Въведение в приемната грижа”, „ 
Семейството като социална структура“, „Позитивно  
поведение”, “ Посрещане на детето”, „ Осигуряване на 
сигурност и безопасност на децата ” , „Преместване 
и сбогуване”, „Ранно и предучилищно детство ”, 
„ Пубертет и юношество” и „ Приемна грижа за 
едно дете с увреждане”. За приемните родители 
бяха подготвени филми, презентации, игри, казуси 
и дискусии, свързани с обучението, чиято цел бе 
кандидат приемните родители по-добре да разберат 
същността и целите на социалната услуга “приемна 
грижа”, и да прилагат адекватно наученото. 
Обучението се провде от социалните работници от 
“Екипа по приемна грижа” по проект „И аз имам 
семейство” –Мая Сиракова и Илияна Василева. Към 
момента има подадени 5 заявления на кандидати за 
приемни родители. На успешно завършилите курса 
бяха връчени удостоверения.
Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от 
община Берковица  и се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз.

ОБРОК В СЕЛО БОРОВЦИ

За шеста поредна година в местността  „Младеново 
шумак” край село Боровци направиха оброк за 
берекет и предпазване от гръмотевици. Историята 
на оброчния камък датира от 1864 година, когато 
чорбаджи Димитър / местен овцевъд/  го построява. 
По късно в годините оброчният камък изчезва 
от иманярски набези. От 2006 година с труда на 
местни овчари той отново е сложен в местността 
„Младеново шумак”. Мястото за оброка е избрано 
именно там, защото от годините там са ставали 
гръмотевичен бури, които са взимали жертви – 
овчари и стада. Жителите на село Боровци вярват, 
че камъкът пази селото от беди и гръмотевици, и за 
това всяка година правят оброка.

ЦЕЛОГОДИШНИ СТИПЕНДИИ 
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА
Във връзка с предоставяне на специална закрила на 
деца с изявени дарби, спечелили награди на конкурси 
и състезания, включени в Програмата на мерки за 
закрила на деца с изявени дарби през 2012 година, 
Министерството на образованието, младежта и 
науката одобри пет ученици от община Берковица 
за целогодишни стипендии за 2012/2013 г., в размер 
на 135 лева месечно. Учениците са определени 
съгласно решение на експертно-консултативна 
комисия, назначена с Заповед № РД-15-239 от 
10.05.2012 г. на Кмета на община Берковица. А ето и 
имената на спечелилите стипендии:
Петьо Цветелинов Иванов-Гимназия „Д-р Иван 
Панов”, гр. Берковица
Мирослав Ивайлов Каменов-Гимназия „Д-р Иван 
Панов”, гр. Берковица
Христина Илиянова Иванова-Гимназия „Д-р Иван 
Панов”, гр. Берковица
Християн Анатолиев Георгиев-ЛПГ, гр. Берковица
Кристиян Иванов Стоянов-Гимназия „Д-р Иван 
Панов”, гр. Берковица

СПОРТНИ ПРОЯВИ ЗА ПРАЗНИКА 
НА БЕРКОВИЦА

Международен турнир по ръгби ще бъде открит 
на градския стадион на 7 септември  от 9:30 часа. 
Спортното събитие ще продължи и на следващия 
ден-8 септември, когато ще е награждаването на 
победителите.На 8 и 9 септември в спортната зала 
на Берковица ще бъде открит Първи индивидуален 
турнир по тенис на маса за „Купа Берковица”.


