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Разпространява се безплатно!

поздравителен адрес

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Нека новата година бъде
изпълнена с доброта в
сърцето, светлина в душата
и вяра в новото начало!
Да си пожелаем преди всичко
здраве- за нас и близките ни!
Топлина и уют в дома,
щастливи и усмихнати деца!
Да даряваме обич и подкрепа!
Да следваме мечтите
си и да ги претворяваме
в красива реалност!
Нека дните ни през новата
година да са изпълнени с
надежда и вдъхновение,
мир и разбирателство!
Да
бъдем позитивни,
да търсим и намираме
възможности и решения.
Да получим подкрепа за
най-смелите си планове.
Нека с вяра побеждаваме
предизвикателствата, а делата
ни да бъдат благословени!
Здраве и благоденствие
през 2020 година за всички
жители на община Берковица!

Щ А С Т Л И В А
НОВА 2020 ГОДИНА!

Димитранка Каменова
Кмет на община Берковица

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ САНИРА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩИНА СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВАТА НА СЕЛАТА
БЕРКОВИЦА
ЗАМФИРОВО И ГАГАНИЦА

Кметът на Община Берковица г-жа Димитранка
Каменова получи подкрепа от правителството
за реализицията на важни за общината
инфраструктурни проекти и за възстановяване
на общинската инфраструктура. В последните
дни на 2019 г., с постановление № 373 на
Министерски съвет Община Берковица
получи допълнителни средства в размер
на 1 000 000 лв. за основен ремонт на мост
„Лонджата“ и подпорните стени към него,
както и за реконструкция на пътното платно,
тротоари и подмяна на водопровода на ул.
„Добруджа“. За рехабилитация на общинската
пътна мрежа са отпуснати целеви средства в
размер на 300 000 лв., съгласно постановление
№ 348 на МС. От Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане на
Министерския съвет е одобрен допълнителен
трансфер на средства по бюджета на Община
Берковица за почистване на коритата на реките в
с.Замфирово и с. Гаганица в размер на 332 597 лв.

На 3 декември 2019 г. кметът на Община Берковица
г-жа Димитранка Каменова сключи договор с
Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма
за развитие на селските райони 2014-2020 по
проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/
или обзавеждане на общински сгради (кметство
с. Замфирово, кметство с. Гаганица, Община
Берковица), които предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност“. Размерът на одобрената субсидия е
219 391,31 лева, а срокът за изпълнение е 36 месеца.
ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Община Берковица има Приета Програма за
енергийна ефективност с основна цел – реализиране
НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на мероприятия за повишаване на енергийната
„РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА
ефективност на сградния фонд. Реконструкцията
ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА
и подобряването на енергийната ефективност
БЕРКОВИЦА“
са насочени към всички жители на селата, тъй
като двете сгради са основни и за двете населени
места. Основната цел на проекта е повишаване на
енергийната ефективност на публичните сгради в
селата Замфирово и Гаганица, които предоставят
обществени услуги. Реализирането на проекта
ще се отрази върху качеството на живот, тъй
като са поставени реални и изпълними цели. Той
предвижда топлинно изолиране на външни стени
и покрив, подмяна на дограма и оптимизация на
осветителната система.С реализирането на проекта
ще бъде подобрена цялостната визия и експлоатация
На 23.12.2019 г. в Заседателната зала на Общинска на двете сгради, както и качеството на работната
администрация Берковица се проведе обществено среда за служителите и посетителите на двете села.
обсъждане на проектно предложение „Развитие на
туристическата инфраструктура в Община Берковица“. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ПОДКРЕПА ЗА
Община Берковица подготвя проектно предложение
МАЛКАТА МАРТИНА
за кандидатстване с комбинирано финансиране
Кметът на Община Берковица г-жа Димитранка
чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови
инструменти, в рамките на Оперативна програма Каменова се срещна лично с бабата на малката
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна Мартина. Г-жа Каменова и служителите
ос 6: „Регионален туризъм“, Инвестиционен на администрацията се включиха активно
приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране в кампанията по набиране на средства
и развитие на природното и културното наследство“, в помощ на малкото момиченце. На проведено
Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на събрание,
служителите
на
Общинска
туристически атракции”. Проектното предложение администрация – Берковица единодушно
предвижда консервация и реставрация на античната гласуваха личните им средства, събрани от
и средновековна крепост „Калето“ гр. Берковица. Синдикалната организация, в размер на 1000,00
Основната цел на процедурата за предоставяне лева да бъдат дарени за лечението на малката
на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи
Мартина.С дарения за каузата се включиха
развитието на конкурентоспособни туристически
атракции, които допринасят за диверсификация на десетки граждани и представители на местния
туристическия продукт, намаляване на териториалната бизнес.Бяха проведени благотворителни базари
концентрация и по – равномерно разпределение на и спортни турнири. За каузата помогнаха и
ползите от туризма. В обсъждането взеха участие поставените на редица места дарителски кутии.
Кметa на Община Берковица г-жа Димитранка Благодарение на събраните средства родителите
Каменова, общински съветници, представители на успешно са заплатили операцията, както и
НПО и граждани.
поемат разходите около нея.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 2 декември 2019 г. в Заседателната зала в
сградата на Общинска администрация Берковица
се проведе заключителна пресконференция
за представяне на постигнатите резултати
по проект № BG16RFOP001-5.001-0028
„Преустройство, реконструкция и ремонт на
съществуващи помещения за изграждане на
Дневен център за деца с увреждания в сграда на
детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев
– гр. Берковица“ по административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и рег.
№РД-02-37-159 от 13.12.2017 г., сключен между
Община Берковица и МРВБ, Управляващ орган
на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г. – Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за регионално развитие”
по приоритетна ос 5 „Регионална, социална
инфраструктура“, процедура на директно
предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа
за деинституционализация на грижите за деца”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициент по проекта е Община Берковица.
На пресконференцията присъстваха г-жа Спаска
Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица,
г-жа Гергана Антонова, служители на Общинска
администрация Берковица, представител
на фирмата-изпълнител и представители на
медиите. Координаторът на проекта Паулина
Харалампиева представи целите на проекта,
изпълнените дейности и постигнатите резултати
от изпълнението на проекта.
Главната цел на проекта е да се осигури подходяща
и ефективна социална инфраструктура,
допринасяща за предоставяне на нов вид
съпътстваща услуга в общността чрез изграждане
на нов дневен център за деца с увреждания
чрез преустройство, реконструкция, ремонт и
оборудване на съществуващи помещения в сграда
на бивша ЦДГ №5 и създаване на условия за
оказване на подкрепа на 30 деца за дневна грижа
и 60 деца за консултативни услуги и техните
семейства. Целта е постигната чрез следните
дейности: осъществяване преустройство,
реконструкция и ремонтни дейности на сградата,
в която ще бъде предоставяна социалната
услуга; изграждане и оборудване за достъпност
на средата вкл. дворните про странства,
обзавеждане и оборудване на помещенията в
Дневния център; осигуряване на информираност
и публичност и управление на проекта.
Общата стойност на проекта е 425 000.00 лв.,
финансирани със средства от ОП „Региони в
растеж” 2014-2020 г., от които европейското
финансиране е в размер на 361 250.00 лева, а
национално съфинансиране възлиза на 63 750.00
лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ЗА ЗОНА КОМ

С разпореждане, дадено с писмо от ДНСК от
19.06.2019 г. е поискана от РДНСК-Монтана
информация относно наличието на кабинкови
и въжени линии на територията на Област
Монтана. От служители на РДНСК-Монтана е
направена проверка в Община Берковица, относно
фактическото състояние на съоръженията и
наличието на строителни книжа и разрешение
за строеж. Съставен е констативен акт № 4/
13.09.2019 г. и е образувано административно
производство от РДНСК-Монтана по чл. 178,
ал. 5 от ЗУТ за забрана ползване на Стационарен
ски влек „Ком“ тип „Котва“ и констативен
акт № 2 и 3 от 13.09.2019 г. и образувано
административно производство по реда на чл.
225 от ЗУТ за премахване на горепосочения
строеж. Със Заявление № УОСГ 70-00-5(18)
от 06.12.2019 г. фирма „КОСМОС КОМ 13“
ЕООД е поискала удостоверение за търпимост
на стационарен ски влек – писта Ком. Главният
архитект на Община Берковица отказа да издаде
удостоверение за търпимост на фирма „КОСМОС
КОМ 13“ ЕООД, гр. Берковица с мотивите, че
няма предоставени данни от дружеството за
градоустройствена основа и градоустройствен
план на съоръжението, за което се иска търпимост,
нито към по-късен период при действието на
Закона за устройство на територията, т.е за
терена, върху който е изпълнено съоръжението
няма влязъл в сила ПУП и не е извършена промяна
предназначението на земята, върху която същото
е разположено, която и понастоящем е горска
територия.Не е налице и третата предпоставка
за търпимост §16, ал. 3 от ПР на ЗУТ, а именностроежът не е деклариран за узаконяване пред
одобряващия орган в Община Берковица в
шестмесечен период от обнародването на ЗУТ,
т.е до 02.07.2001 г. Липсват и предпоставки,
указващи изпълнение на изискванията на
действалите по време на извършване на СМР
относими разпоредби от правилата и нормите
за извършване на строежи по Закона за Горите.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
БЕРКОВИЦА

На 20 декември в Заседателната зала на ОбА
се проведе последната за 2019 годината сесия
на Общински съвет-Берковица. В началото на
заседанието по предложение на Председателя
на Общинския съвет се взе решение за прякото
снимане и излъчване в реално време на сесията.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Приемане План-програма за заседания
на Общински съвет – Берковица през I-то
тримесечие на 2020 година.
2.Докладни записки
3.Питания, предложения и становища по
обществено значими въпроси.
Сесията бе прекъсната от неочакваното появяване
на Дядо Коледа, който внесе празнична нотка
настроение в залата. В края на сесията г-жа
Каменова изслуша и подробно отговори на
въпросите на присъстващите граждани в залата.

2
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ В БЕРКОВИЦА
На 9 декември 2019 г. в Заседателната зала на
ОбА-Берковица при изключително голям интерес
се проведе информационната среща, във връзка
с енергийна ефективност на жилищни сгради
по Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна
ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. На
събитието присъстваха председателят на Общински
съвет-Берковица Милован Панталеев, кметът г-жа
Димитранка Каменова и заместник-кметовете Атанас
Георгиев и Спаска Георгиева. Още през първия
мандат на г-жа Каменова Берковица е включена в 67те града, които попадат в Региони в растеж. Кметът
сподели пред присъстващите:“ Берковица се намира
в четвърто ниво град, т.е 28 града са определени в
този диапазон и можем отново да кандидатстваме
по Програмата за енергийна ефективност, която е
отворена и изтича в края на месец март. Ние имаме
възможност да кандидатстваме с три проекта като
максималната стойност на всеки един от тях е 1,5
млн. лева. В края на месец март изтича приема по
тази програма. С колегите, с които дискутирахме
по тази програма, сме си дали дума, че до края на
февруари ще бъдем готови с трите проекта. Няма да
има публични сгради тази година в нашите проекти.
Бяхме предложили ЛПГ, но тя ще отиде по друга
програма…В тези три проекта ще бъдат включени
жилищни сгради на територията на гр. Берковица,
както в ж.к Изгрев, така и в ж.к Стара планина и
ж.к Заряница. Радвам се, че виждам толкова много
хора днес, но трябва да разберете едно – така, както
днес сме ентусиазирани, така, както сме повярвали
в програмата, така трябва да убедим всички хора
от нашия блок, от нашия вход, че имаме нужда
това да се случи и да започнем да кандидатстваме
от днес, след като мине нашата информационна
кампания…“ Г-жа Каменова представи и екипа от
администрацията, който ще работи по тези проекти и
добави: „Благодаря ви, че днес сте тук. Единственият
блок, който аз лобирам да влезе в един от тези 3
проекта, трябва да кажа днес пред вас – това е бл. Бор
2. Той се намира до сградата на общината и е с много
по-малко апартаменти от необходимите, за които се
кандидатства, за да вземем максимален брой точки,
но той остана на самия център на Берковица и трябва
да променим визията му. Затова много моля той
да бъде включен в един от тези проекти… Да кажа
още, че това е програма, по която финансирането е
на 100 %.“ Гл. експерт ЕФПП, инж. Мая Горанова
представи програмата. Стана ясно, че управляващият
орган на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти
BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в
периферните райони-3”, в рамките на Приоритетна
ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.
Общият размер на средствата по процедурата е 18 687
123,16 лв., като допустими кандидати за финансиране
са 28 града, сред които е и гр. Берковица. Основната
цел на процедурата за предоставяне на БФП е да се
повиши енергийната ефективност на публичната
инфраструктура и на жилищния сектор в общините
бенефициенти.Сдруженията на собствениците
кандидатстват пред Общината като подават отново
(през 2019 г.) Заявление за интерес и финансова
помощ (ЗИФП), а критериите за подбор, определени
от общината, предвиждат сгради, които отговарят
на изискванията, да получат 100% безвъзмездна
финансова помощ и организационна подкрепа за
изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.
Общината сключва договор за финансиране със
СС на сградите, които отговарят на критериите за
допустимост и подбор, и са получили одобрение
за обновяване.Одобрените сгради ще получат до
100 % безвъзмездна финансова помощ.Община
Берковица заявява готовност да консултира всяко
сдружение относно допустимостта на сградата,
както и по отношение на изискванията, свързани с
изготвянето на техническо и енергийно обследване
и инвестиционен проект.
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ТАНЦОВ КЛУБ „БЪРЗИЯ“ ЗА ПОРЕДЕН
ПЪТ НА ГОЛЯМ МЕЖДУНАРОДЕН
ФОРУМ

РУМЪНСКО ИЗДАНИЕ НА РОМАНА „ПОД
ИГОТО“ СТАНА ПРИТЕЖАНИЕ НА КЪЩАМУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ“ В БЕРКОВИЦА
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Румънско издание на романа „Под игото“ от 1946
година дари преводачът от Генерал Тошево Хинчо
Хинев на къщата-музей „Иван Вазов“ в Берковица
при посещението си по проект JOYRIDE.
Дарителят е открил ценната книга в румънски
аукцион, който следи, за да купува редки издания.

Танцьорите от танцов клуб „Бързия“ взеха
участие в 25-ия юбилеен благотворителен
коледен базар 2019 г. –голям престижен форум
организиран от Международният Женски КлубСофия (МЖК-София) / International Women’s
Club-Sofia (IWC-Sofia). Коледният базар бе още
по-мащабно събитие от миналите години. Той
се проведе в неделя, 1 декември 2019 г. в Интер
Експо Център в София от 11.00 до 19.00 часа.
Ежегодният благотворителен базар на МЖКСофия, който се осъществява с подкрепата
на чуждестранните посолства и мисии на
територията на Република България, е найголямото благотворително събитие на Балканите
и се разраства всяка година. В благотворителният
базар 62 страни от цял свят представиха своите
ръчно изработени продукти, сувенири, шедьоври
от националната им кухня, традиционни облекла
и разнообразни културни обичаи. На отделни
щандове посолствата представиха по атрактивен
начин пъстрият колорит на културите си.Акцентът
през тази година бе България и нейното културно
наследство. Със своето красиво и завладяващо
изпълнение от палитрата на българския танцов
фолклор, танцьорите от танцов клуб „Бързия“
създадоха приятно настроение и емоции сред
гостите и участниците. Фолклорни хора от
северняшка, тракийска, добруджанска и шопска
фолклорна област в програмата на танцовия клуб
показаха живите човешки съкровища на Бързия.
Темперамента и огъня, който носят танцьорите
развълнува и зарадва сърцата на публиката.
Освен с благотворителното участие на сцената
танцьорите дадоха и своя принос с финансово
участие в базара като закупиха традиционни
предмети и опитаха ястия от представените
пъстроцветни култури.В рамките на тази година
това е второто участие на танцов клуб „Бързия“ на
подобен голям форум с дипломатически мащаб.

“Намирал съм стари издания на „Старопланински
легенди“, „Вечери в Антимовския хан“ и др.
Дарявал съм и на други български музеи.“ Това
не е първото дарение от Хинчо Хинев за къщатамузей на Патриарха на българската литература в
Берковица.„Това е вторият подарък на книга на
Вазов, преведена на румънски. Първата беше с
поеми в началото на тази година. Много ценни
неща са. Това е третата книга, която аз лично,
като директор, получавам. Първата беше от една
швейцарка, която много хареса музея и изпрати
„Под игото“ на френски език от 1969 година.
По принцип Вазов е преведен на 55 езика, ние
имаме около 20 превода“, обясни директорът
на Музейния комплекс Ивайло Пешков.

ИЗЛОЖБА „ДЕТСКИ КОЛЕДНИ
СВЕТЛИНИ”

ТРАДИЦИОНЕН КОЛЕДЕН БАЗАР С
ТОМБОЛА

О б щ и н с к и п а з а р Б е р ко в и ц а п р о в е д е
традиционният Коледен базар. Присъстващите
бяха посрещнати от Дядо Коледа и ученици
от Трето основно училище „Иван Вазов”,
които пресъздадоха обичая „коледуване“.
Многобройните коледни награди зарадваха
печелившите от томболата.

В Културен център „Йордан Радичков” бе
открита изложба на коледни рисунки и картички.
Свои творби представиха ученици от училищата
в Община Берковица. Уредникът на центъра
г-н Валентин Пешков работи ежедневно с
десетки берковски деца и съумява да разпали
искарата на културата и изкуството сред
подрастващите. Събитието се организира от
Община Берковица и Културен център „Йордан
Радичков”. Заместник кметът г-жа Спаска
Георгиева поздрави младите таланти и ги покани
в Общината с предложения за нови изложби,
за които ще получат съдействие и подкрепа. За
участието си всички деца получиха лакомства.

04 декември е една велика дата за нас – 142
години от деня, в който руски войни влизат
победоносно в Берковица и освобождават града
от османско владичество. Почитаме паметта на
всички, дали живота си за това, днес да живеем
в независима държава, да имаме свободна
Родина. Благодарение на всички наши предци
се е съхранило българското самосъзнание през
петвековното робство. Берковският край не
остава встрани от борбите срещу османлиите.
Достойни синове многократно участват във
въстания и бунтове – Чипровското въстание,
въстанието на Манчо Пунин и Върбанпеновото
въстание. Връх в борбата на българите
срещу поробителя е Априлското въстание от
1876 г., потушено от турците с ненавиждана
жестокост. Военните действия за превземането
на Кутловица, Берковица и Петрохан се
водят от генерал Арнолди и генерал Леонов.
Берковчани се готвят за решителни действия
в помощ на русите. Началото на ноември
руски подразделения правят обход на района и
разузнават количеството и разположението на
турските войски в Берковица. Това са отрядите
на полковник Офенберк през с. Черкаски и полк.
Ковалевски през с. Замфирово.Генерал Гурко
насърчава обединение на силите на бригадите
заедно с четвърти улански харковски полк и
прогонване на турците от Берковица и Боровци.
Рано сутринта на 4 декември 1877 г. ескадронът
на граф Берг се насочва към Берковица. Поручик
Николай Савойски, изпратен от полк. Ертел от
с. Боровци атакува града с половин ескадрон.
Войниците му се насочват към чаршията като
стигат до центъра. В същото време граф Берг
влиза в Берковица от югоизточната му страна.
Около 2 часа следобед двата отряда се срещат
в центъра, а боевете на полковник Ертел в
Клисурското дефиле продължават до вечерта
на 4 декември. Берковица вече е свободна.
По повод празника поздрав към всички
присъстващи отправиха Никол Иванова от
ОШИ „Проф. Петко Наумов“ към НЧ „Иван
Вазов-1872“-Берковица.Берковица е град, в
който може да се усети изпълнения с история
въздух на миналото ни. То е наситено, както
с романтиката на героични подвизи, така и с
идилията на спокойния живот сред красивата
природа.В знак на признателност към загиналите
опълченци от Берковския край в Рускотурската война бяха поднесени венци и цветя.
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ОТКРИТ УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ 2.ОУ“ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ“ И ПОРЕДНА
МОБИЛНОСТ ПО НП “ИНОВАЦИИ В
ДЕЙСТВИЕ“
На 04.12.2019 г. във Второ основно училище „Хр.
Смирненски“ се проведе поредна мобилност по
НП „Иновации в действие“. Последният етап на
този проект се осъществи чрез урок по литература
на тема: “Груповата учебна дейност в часа по БЕЛефективен метод за разкриване на авторовите
внушения в творбата „На прощаване в 1868 г.“,
представен от г-жа М. Алексиева в 7.клас.Гости
на събитието бяха учители от ОУ “Св. Св. Кирил
и Методий“, гр. Ботевград, учители и директори
от други училища в гр.Берковица и експерти от
РУО Монтана.Присъстващите бяха посрещнати
с музикални поздрави – весел танц, изигран
от момичетата на г-жа Нина Сашова, който
повдигна настроението, а пианистката Зорница
Денкова изпълни фоайето на училището с нежна
и сантиментална мелодия.Работната програма
продължи с открит урок в 7.клас, в който чрез
използване на различни видове групови задачи
учениците анализираха, синтезираха , дискутираха
и обобщаваха усвоените знания върху творбата
“На прощаване в 1868 г.“. На финала на урока
седмокласниците трогнаха гостите с рецитал
на Ботевото стихотворение, което накара г-жа
Алексиева да сподели: “ Въздействието на поезията
върху всеки човек е различно, но щом учениците
ми успяха чрез словото да развълнуват публиката,
значи трудът ни си заслужава.“Обмяната на
добри практики продължи с фрагменти от уроци
по ИТ, ЧП и математика с ученици от 3.а клас на
тема “ Хайде да играем по групи“. Демонстрираха
се три групови дейности. Единна групова
работа по ИТ- разпознаване компоненти на
компютърната система. Вътрешнодиференцирана
задача по математика, в която чрез аритметични
действия се построи пъзел, изобразяващ
символа на град Берковица- Часовниковата
кула. След като изгледаха видеоклип с кадри
от приказката “ Пепеляшка“, третокласниците
определиха с диференцирана групова работа
телата от природата и тела, изработени от човека .
КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО НА
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

От 9 до 13 декември 2019 г. Профилирана
гимназия „Д-р Иван Панов“-Берковица се
включи в Националната седмица на четенето,
която се организира от Министерството на
образованието и науката и е част от изпълнението
на Националната стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността. В Националната
седмица на четенето учениците четоха любимите
си произведения, споделиха със съучениците си
какво четат в момента, проведоха дискусии за
четящите хора, решаваха езикови задачи и задачи
за проверка на функционалната грамотност. С
много емоции бяха изпълнени четенията, които
гимназистите организираха за домуващите
в Дома за стари хора-Берковица и децата
от ЦДГ „Малина“, както и гостуването при
учениците от 1. Б клас при 3.ОУ „Иван Вазов“.
БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

ДОБРИ ГОСТИ В ЦЕНТЪР ЗА
НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА
ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ-БЕРКОВИЦА

От около един месец Мариета Дионисиева –
психолог към СУ „Иван Вазов“ гр. Вършец,
започва инициатива, чрез която учениците от
11а клас на училището да бъдат въвлечени да
правят добро като направят дарение на децата,
настанени в социалната услуга от резидентен
тип Център за настаняване от семеен тип
за деца без увреждания – гр. Берковица.
Учениците събраха свои средства, с които
закупиха и подготвиха индивидуални подаръци
за всяко дете, според личните им желания;
осигуриха се 12 стола за столовата, в която
деца се хранят и се обучават на самостоятелни
умения; хранителни продукти и лакомства.
На 16.12.2019 г. гимназистите посетиха Центъра
в Берковица и се срещнаха с момчетата и
момичетата, настанени там. Целта на срещата
бе не само да се осигурят вещи и храни за
децата от социалната услуга, но да се даде
възможност на деца от семейства да създадат
приятелства с деца от резидентна грижа.
Часовете на „дарителство“ преминаха в
разговори по различни теми между всички
деца, едните искаха да се погрижат за другите
– давайки им от своя свят изпълнен със семейна
грижа и любов, а другите пък показаха, че
са отворени да приемат всяко приятелство
като ново начало в недобрата им съдба.
Децата от СУ „Иван Вазов“ гр. Вършец
споделиха, че биха искали да продължат
инициативата и създадените нови приятелства да
прераснат в дълготрайни такива, като планираха
бъдещи съвместни екскурзии, пикници и забави.
К а к т о п о в е л я в а д у хъ т н а Ко л е д а ,
доброто може да бъде пресъздадено найдобре от деца, които помагат на деца.
С добрата си кауза децата от СУ „Иван Вазов“
гр. Вършец въвлякоха в мисията „Предай
нататък“ и двете Общини – Берковица и
Вършец, които си партнираха в осигуряването
на транспорта на децата и стоките, като
подкрепиха „Доброто“ създадено от децата.
ИНИЦИАТИВА „ДОБРИНИ БЕЗ ПОВОд”

Берковица отбеляза Рождество Христово
– един от най-големите и светли празници
в християнския календар. На този ден си
пожелаваме да сме по-добри, здрави и смирени.
На 25 декември, на площада в Берковица се
събраха граждани и гости на града. С празнично
настроение под звуците на оркестър „Виво
Монтана“ се извиха кръшни хора. Истинска
радост за най-малките бе появата на Дядо Коледа,
За поредна година в гр. Берковица бе организирано който ги зарадва с подаръци и лакомства.Община
ЦОП – кв. „Раковица“ реализира нещо
коледно тържество по инициатива на Клуб Берковица се бе погрижила жителите и гостите дългоочаквано и мечтано. На едно място бяха
на пенсионера „Берковски кестен“ и Клуб на града да получат парче баница с късмети. събрани деца от всички училища, с които
на туристите ветерани „Ком“. Г-жа Биляна
екипът работи, за да се нарисуват картини,
Стаменова, секретар на община Берковица,
които ще бяха дарени на детско отделение
бе специален гост на традиционното коледно
към МБАЛ Берковица. Добротворството е
тържество.Кметът на община Берковица г-жа
заразяващо и пленяващо. Да направиш Света
Димитранка Каменова изпрати специален
по-добро и светло място – е мисия на всеки
поздравителен адрес за възрастните хора,
от нас! Това споделиха и младежите, с които
с който им пожела здраве и благополучие
твориха. Екипът на ЦОП – кв. „Раковица“
през новата 2020 година.Гости на сбирката
изказва своите благодарности и възхищение към
бяха пенсионерски клубове от гр. Враца, с.
всички участници. Целият процес се случваше
Смоляновци и с. Ягодово.Тържеството бе
под менторството на Елеонора Иванова –
изпълнено с богата празнична програма,
художник от с. Спанчевци, чиито картини
много усмивки и празнично настроение.
са познати във всички краища на България.
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