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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛНОТО ДЕЛЕГАТСКО
ЗАСЕДАНИЕ НА НСОРБ

Регионалното делегатско заседание на
Националното сдружение на общините
в Република България се проведе на
24.01.2020 година. Домакин на събитието
бе град Вършец, а председател – кметът
Иван Лазаров. Във форума, в който
участваха 70 кметове и представители
на Общински съвети в Северозападния
регион, взеха участие Кметът на Община
Берковица Димитранка Каменова и
Председателят на Общински съвет –
Берковица Милован Жан Панталеев.
Издигнати бяха кандидатури за членове
на Управителния съвет на НСОРБ за
региона, който обхваща областите
Видин, Враца, Монтана, Ловеч и
Плевен. С мнозинство бяха приети
кандидатурите на кмета на община
Борован Десислава Тодорова, кмета
на община Троян Донка Михайлова,
кмета на община Монтана Златко
Живков и кмета на община Враца Калин
Каменов. За член на Контролния съвет
на НСОРБ бе избран кметът на община
Мездра Иван Аспарухов. Заместникминистърът на регионалното развитие
и благоустройството Деница Николова
представи новия подход за изпълнение
н а п ол и т и кат а з а р е г и о н а л н ото
развитие през новия програмен период
2021 – 2027 г. С провеждането на
регионалните делегатски заседания
в ст ранат а започна проце сът по
обновяване на управителните органи
на Сдружението на общините за мандат
2019 – 2023 година. Съгласно правилата
на Сдружението, номинираните от
регионалните заседания кандидати
за ръководните органи на НСОРБ,
предстои да бъдат гласувани от Общото
събрание, което ще се проведе на 25
и 26 февруари 2020 г. в град София.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ ПЪРВОТО
СИ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
НОВАТА ГОДИНА

Община Берковица подаде проектно
предложение „Изграждане и обновяване
на площи за широко обществено ползване
и спортна инфраструктура в град
Берковица“ по процедура чрез подбор
на проектни предложения „BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч –
мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Стратегия за водено от
общностите местно развитие на „Местна
инициативна група – Берковица и Годеч”.
Стойността на проекта е 92 338.55 лв. без
ДДС. Проектът предвижда подобряване на
публичната инфраструктура, обновяване
на площи за широко обществено ползване
и изграждане на спортна инфраструктура
в гр. Берковица чрез изпълнение на
СМР на два обекта: „Изграждане на
нова туристическа атракция, места
за отдих и развлечения в парк „Свети
Георги Победонносец“ град Берковица“
и „Площадка за игра за деца от 3 до
12 г. в УПИ XII, кв. 49 по плана на
гр. Берковица“. За двата обекта има
одобрени инвестиционни проекти и
издадени разрешения за строеж. В парк
„Св. Георги Победоносец“ се предвижда
доставка и монтаж на паркови елементи,
комбинирани с кътове за отдих, детски
съоръжения, съоръжение за катерене,
тенис на маса и спортна площадка с
фитнес на открито. На спортно игрище
на ул. „Даме Груев“, в близост до ул.
„Опълченска“ и ул. „Щърковица“
се предвижда изграждане на детска
площадка за възрастова група деца от 3-12
г. на площ от 660 кв.м., която ще се огради
с ограда с височина 1.00 м. и обзаведе
с минималните съгласно изискванията
съоръжения: клатушки, люлки, пързалки,
пясъчник, тунел, къщичка, пейки,
беседка, кошчета за битови отпадъци и
информациоонна табела. За настилка
се предвижда ударопоглъщащи плочи,
съобразена с безопасните зони за падане
от уредите. С реализацията на проекта
ще се подобрят условията за живот
на населението чрез осигуряване на
достъп до спортни и свързани със
свободното време и отдиха услуги.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,
синдикалните организации
и съюзът на работодателите
сключиха нов колективен
трудов договор в сферата на
образованието

На среща, проведена на 22.01.2020
година в Общинска администрация –
Берковица, Димитранка Каменова - Кмет
на Община Берковица , Таня Йонова –
представител на Съюза на работодателите
в системат а на образованието
в Република България, Общински
КС на СБУ към Конфедерацията на
независимите синдикати в България, в
лицето на председателя Алеко Куньов,
и Татяна Алексиева – Председател на
Регионален синдикат “Образование“
към КТ „Подкрепа“ подписаха нов
колективен трудов договор за системата
на предучилищното и училищното
образование.Споразумението дава
повече привилегии на работещите в
образователната сфера по отношение на
платения годишен отпуск, размера на
представителното и работното облекло,
на средствата за професионално –
квалификационна степан и лекторските
часове. Според договора отпускът на
педагогическите специалисти в община
Берковица ще бъде в размер на 58
работни дни, а на непедагогическия
персонал – 32 работни дни. Увеличава
се и сумата за представително и работно
облекло – не по-малко от 450.00 лева
за педагогически специалисти и не помалко от 320.00 лева за непедагогическия
персонал. Договорено бе лекторският
час да бъде в размер на 8,50 лева,
както и да бъдат увеличени средствата
за ПКС на педагозите.Страните по
договора изразиха своето задоволство
от сключеното споразумение и заявиха
своята готовност за добро съвместно
сътрудничество.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ ПРОЕКТ
ЗА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА В
ОБЩНОСТТА

Община Берковица подаде проектно
предложение за „Дневен център за деца и
младежи с увреждания – гр. Берковица“
по процедура BG05M9OP001-2.019
„Продължаваща подкрепа за
деинституционализация на децата и
младежите –ЕТАП 2 – предоставяне на
социални и интегрирани здравно-социални
услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ
1 по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 на стойност
923 440 лева с ДДС. Социалната услуга ще
се предоставя в изцяло обновената сграда
по проект „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 Оперативна програма
„Региони в растеж“.В рамките на 36
месеца Дневния център за деца и младежи
с увреждания ще предлага комплекс
от социални услуги на 30 потребители
на дневна грижа и още над 30 други
потребители, които ще получават почасови
услуги. Ще осигурява професионална
подкрепа и помощ в следните направления:
психологична подкрепа и консултации,
обучително-възпит ателна дейно ст,
двигателна рехабилитация, логопедична
терапия, здравни грижи, организация на
свободното време и социалните контакти,
обучение по методиката на Монтесори и
др. Социалната услуга ще бъде обезпечена
с квалифициран персонал от специалисти,
които ще организират ежедневието на
децата и младежите по индивидуални
програми, според възможностите на детето/
младежа за придобиване на знания и умения
в различните сфери. Ще се организират
и групи за развиване на социални и
личностни умения у потребителите,
необходими за разгръщане на потенциала
им и създаване и поддържане на пълноценни
взаимоотношения с околните. В центъра
ще се оказва съдействие и подкрепа на
семействата на децата и младежите с
увреждания. Ще се осигури хранене и
условия за почивка на потребителите.
Дневният център ще поддържа връзка с
други здравни и социални заведения. Ще
се извършва мобилна работа, включваща
консултиране и оказване на подкрепа на деца
с увреждания и техните родители в домашна
среда. За тази цел е предвидено и закупуване
на специализирано транспортно средство,
което ще осигури и транспортирането на
децата и младежите с увреждания от дома
им до центъра и обратно.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
БЕРКОВИЦА

На 31 януари 2020 година, в заседателната
зала на Общинска администрация – Берковица
се проведе редовна сесия на Общински съветБерковица. Присъстваха 17 общински съветници.
Бяха приети промени в Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет – Берковица, обсъден и единодушно
бе приет бюджетът на Община Берковица за
2020 година, както и Културният и спортен
календар на Община Берковица за 2020 година.
За поредна година ще се проведе фестивалът
на духовите музики “Берковската духова
музика Фест”. По повод честване 170 години
от рождението на Иван Вазов са предвидени
редица конкурси и мероприятия, част от
които ще бъдат “Вазови дни в Берковица” и
Масов поход до връх Ком . По предложение
на Сдружение „Заедно за Берковица“, ще
се проведе Фестивал на кулинарията и още
нещо… в гр. Берковица, чиято цел е да даде
допълнителен тласък в посока доразвиване и
затвърждаване на тенденцията за обособяване
на града като културно – туристически център.
По повод рождението на Радичков, ще бъде
връчена и Национална литературна награда”
Йордан Радичков”, след провеждане на конкурс.
Общински съвет – Берковица даде съгласие да
бъдат предоставени собствени средства (собствен
дял като партньор) на Ротари клуб – Берковица
по проект „Оборудване на детско отделение
на МБАЛ – гр. Берковица” в размер на 2000
лв. /две хиляди лева/ от бюджета на Общинска
администрация – Берковица за 2020 година.
Р а з гл ед а н и бя ха д о к л а д н и з ап и с к и .
Граждани отправиха питания и изразиха
становища по обществено значими въпроси.
СЪОБЩЕНИЕ НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ
ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

От 16.01.2020 г. започва плащането на
данък върху недвижими имоти, такса битови
отпадъци и данък за превозни средства за
2020 г. Плащанията ще могат да се извършват
на касите на отдел „Местни данъци и такси“,
стая 114, ет. 1, в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и Български пощи ЕАД, както и по
банков път по сметката на Община Берковица.
О Б Щ И Н А
Б Е Р К О В И Ц А
ОББ АД-КЛОН БЕРКОВИЦА
IBAN : BG35UBBS80028413870905
B I C
:
U B B S B G S F
К О Д
Н А
П Л А Щ А Н Е
:
Данък недвижим имот
: 442100
Такса битови отпадъци
: 442400
Данък върху превозните средства : 442300
Патентен данък
: 441400
Лихви и глоби
: 446500
Данъкоплатците могат да се възползват от
5 % отстъпка, ако платят пълния размер на
данъците си в срок до 30 април, тази година.
По закон за данък недвижим имот, данък върху
превозно средство и такса битови отпадъци се
дължи първа вноска до 30 юни и втора до 31
октомври. След изтичане на тези срокове започва
начисляване на лихви за просрочие. Плащането
на патентния данък е в сроковете, които и до сега
се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие,
30 април – второ тримесечие, 31 юли-трето
тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.
Отдел „Местни данъци и такси“ при Община
Берковица ще подготви и изпрати до всяко данъчно
задължено лице годишните съобщения с размера
на ДНИ и ТБО за 2020 г., както и всички по вид и
размер просрочени задължения, ако има такива.
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НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА НА
ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ТРЕТО ОУ
„ИВАН ВАЗОВ“- БЕРКОВИЦА С ПОЛИЦАИ

„Научи се да се пазиш сам!” бе темата
на срещата на първокласниците от Трето
основно училище „Иван Вазов” – Берковица
с полицаи, проведена на 15.01.2020 г.
Някак по-вълнуващо и необикновено
изглежда учебният час, когато учителят
е… полицай! Инспектор КАТ „Пътен
контрол” Богдан Цветков, инспектор „Детска
педагогическа стая” Пламен Панайотов
и мл. експерт „Охранителна полиция”
Никодим Алексов дадоха ценни практически
препоръки за бе зопасно ст на пътя,
насочени към най-уязвимите – учениците,
с цел предпазването им от участие в тежки
пътнотранспортни произшествия. Интерес
у децата предизвикаха четирите филмчета,
специално подбрани за възрастта им,
демонстриращи какво се случва с човешкото
тяло при неспазване на правилата. Научиха
колко е важна и животоспасяваща ролята
на предпазния колан, на детското столче
в колата, на внимателното пресичане и
носенето на светлоотразителни елементи или
светли дрехи в тъмната част на денонощието.
Служителите на реда представиха пред
децата най-безопасните начини за пресичане
в различни ситуации – на пешеходна пътека,
при липса на пешеходна пътека, пресичане
между коли, пресичане през нощта и т.н.
Най-впечатлени обаче първокласниците
бяха от поканата, отправена от полицаите
към тях, да излязат заедно на двора, където
ги очакваха два служебни полицейски
автомобила. Истинско оживление настъпи,
когато всяко дете получи възможност да
се докосне до звуковата и светлинната
сигнализация, самó да пусне сирените
и светлините, да подържи палката, да
поседи до служителя на реда, да се снима с
приятелите си в патрулката. Имаше, разбира
се, и много въпроси, на които полицаите
търпеливо и обстойно отговориха. Екипът
на Трето основно училище „Иван Вазов” –
гр. Берковица изказва своята благодарност
към служителите, посетили училището,
както и на ръководството на РУ на МВР –
гр. Берковица за ползотворната съвместна
работа, насочена към най-малките, децата!
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КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
ПОСРЕЩНА ДЕЦА ОТ 4. ОУ „ГЕОРГИ
С. РАКОВСКИ“ ПО ПОВОД РОМСКАТА
НОВА ГОДИНА

На 14 януари ромската общност
отбелязва Ромската Нова година –
един от най-големите и най-почитани
празници от всички роми, наричан
още Василица, Васильовден или Банго
Василий. Ромският празник започва още
от 13-ти януари, когато цялото семейство
се събира около трапезата, на която
задължително има птиче месо, баница
с късмети, питка, вино, ракия и сърми.
В полунощ настъпва Новата година, а
задължителен обичай е сурвакането.
По повод празника, на 14.01.2020
година, възпитаници на 4 ОУ „Георги
С. Раковски“ – Берковица бяха приети в
Общинска администрация, за да сурвакат
за здраве и благополучие кмета на Община
Берковица – г-жа Димитранка Каменова.

С традиционни сурвачки в ръце,
м а л ч у г а н и т е п оже л а ха зд р а в е и
благоденствие през Новата година. От
своя страна г-жа Каменова зарадва всички
деца с железни парички и подаръчета
и им пожела да бъдат любознателни
и старателни ученици. Развълнувани
и въодушевени от срещата, децата
непринудено и емоционално разказаха на
г-жа Каменова за традициите и обичаите,
свързани с днешния празник, споделиха
своето задоволство от проектите,
които се изпълняват в училището им и
радостта си от участието в различните
видове дейности, изразиха желание
за повече възможности за спортуване.
Продиктувано от споделеното, Кметът
на Община Берковица – г-жа Каменова,
с грижа и внимание към нуждите и
интересите на децата, се ангажира с
изграждането на нова спортна площадка за
подрастващите. Посещението предизвика
ведро настроение и положителни емоции
у участниците.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПОЗДРАВИ АКУШЕРИТЕ ПО СЛУЧАЙ
БАБИНДЕН
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ИЗЛОЖБА „ИЗБРАНО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ
ПЛЕНЕРИ БЕРКОВСКА ПРОЛЕТ“

С пожелания за много новородени деца и
здраве, зам.- кметът на Община Берковица
Спа с ка Ге оргие ва поздра ви Акуш е р о гинекологичното отделение на МБАЛ –
Берковица по случай Деня на родилната помощ.
Тя връчи поздравителен адрес от името на Кмета
на Община Берковица Димитранка Каменова на
завеждащия отделението д-р Никифор Илиев.

У ВА Ж А Е М И Л Е К А Р И , А К У Ш Е Р К И
И
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
Днес, 21 януари, отбелязваме Деня на родилната
п ом о щ и л и о щ е Б а б и н д е н . То з и п р а з н и к
носи надежда, светлина и вяра в бъдещето.
“Сърдечно Ви поздравявам за неуморната
работа, хуманност и професионализъм,
благодарение на които на бял свят идва
новият живот. Заслужавате респект за
благородната мисия, за силния характер,
съчетан с безспорни умения и заслуги,
спомагащи за раждането на нов живот.
Всеки ваш работен ден се превръща
в ярък спомен, изпълнен с искрена
благодарност и дълбоко уважение в
съзнанието на хиляди родители, сбъднали,
с ваша помощ, своята мечта да имат дете.
Бъдете здрави и все така отзивчиви и отдадени
на своето призвание! Благодаря на всеки един
от вас за благородния принос в раждането
на надеждата, на бъдещето, на доброто!
Нека се раждат повече деца!”

Г-жа Георгиeва изрази своята благодарност и
възхищение от неуморния труд на лекарите,
акушерките и целия медицински персонал,
като им пожела да продължават със същата
всеотдайност и старание да упражняват
високохуманната си професия и да поемат
в ръцете си все повече новородени деца.
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – БЕРКОВИЦА
ОТБЕЛЯЗА БАБИНДЕН

На 21.01.2020 година, в киносалона на
Дома за стари хора – град Берковица, се
организира тържество по повод Деня на
родилната помощ – Бабинден. Богатата
литературно – музикална програма,
народните хора и брилянтното пресъздаване
на автентичния ритуал – къпане на бебето от
бабата (акушерката на село) от самодейките
от Читалище „Развитие“ – село Боровци,
развълнуваха всички присъстващи.

На 17 януари 2020 г. в Градскат а
художествена галерия „Отец Паисий “ бе
открита изложба, събрала най-добрите
живописни произведения на художници,
творили на ежегодните пленери „Берковска
пролет“. В изложбата са експонирани 26
платна от 13 автори, както от Берковица,
така и от Република Сърбия. Творбите са
предимно пейзажи от нашия роден край и
отразяват културната ни памет. Изложбата
изобразява едно голямо богатство на търсения
и представяне на Берковския пейзаж.
Платната ще обогатят фонда на Градската
художествена галерия и ще се наредят сред
творбите на Воденичаров, Куцаров, Инков,
Русев и други. Картините от пленера са найголямото попълнение на фонда в галерията
през последните 30 години. Изложбата бе
открита от зам.-кмета на община Берковица
г-жа Спаска Георгиева. Всички почитатели и
любители на изобразителното изкуство могат
да посетят Градската художествена галерия
„Отец Паисий“ – Берковица, за да се насладят
на изложбата до 20 февруари 2020 година.
Сдружение „Народен будител“

20.01.2020 г. – на този ден Сдружението
отпразнува Деня на родилната помощ. По
традиция на този ден „Народен будител“
поздравява по подобаващ начин акушерките
– негови членове. Тази година празникът бе
отбелязан съвместно с клуб „Клисура“ – с. Бързия.
Към тези, чиито ръце за първи път докосват
всяко новородено, в чиито ръце то поема първа
глътка въздух и за първи път изплаква, сякаш
заявява: „Ето ме! Аз съм вече тук!“, към тях
и към всички присъстващи с хубави думи се
обърнаха Павлинка Николова – заместникпредседател на Сдружение „Народен будител“
и Бориска Гълъбова – председател на клуб
„Клисура“ – с. Бързия.Със стихотворението
„Слънчева пътека“ и със символични подаръци,
кърпа и сапун, ги поздрави и Нина Анастасова.
Всички бяха възхитени от песните, изпети от
група за автентичен фолклор с ръководител
Цветана Сотирова от клуб „Клисура“.Не
бяха забравени и малките сладки виновници
за хубавия празник – бебетата. Едно от тях
се появи в деня на будителите и като всички
бебета стана в прав и преносен смисъл будител,
най-вече на майка си и татко си. Към него и в
негово лице към всички бебета в семействата
на членовете на сдружението от ръководството
бе отправен „Благослов за Божидар“ . Стихове
за малките будители прочетоха Ангел
Данчев – автор на едното и Данчето Цанова.
Многото веселие, хора, танци и песни бяха
израз на хубавото настроение на всички
присъстващи, което те отнесоха в домовете си.
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БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА ЙОРДАНОВДЕН

На 6 януари отбелязахме един от найт ъ р же с т в е н и т е ц ъ р ко в н и п р а з н и ц и –
Богоявление. Според християнската религия
този ден е посветен на кръщението на Исус
Христос във водите на река Йордан. В нашия
град по традиция празникът бе почетен и
тази година. Тържеството започна с водосвет
на отец Петър, който благослови всички
14 смелчаци. Силни и смели мъже скочиха
в студените води на басейн „Св. Георги
Победоносец” в Берковица. Кръстът бе изваден
от петнадесетгодишния Иван Катранджиев.
Момчето е родом от гр. Гоце Делчев, но от
7 години живее в Берковица. Вярва се, че
този, който е извадил кръста от водата, ще
бъде здрав и щастлив през цялата година.
Момчето сподели, че за първи път участва
в такъв ритуал и че еуфорията и усещането
от спасяването на богоявленския кръст са
несравними. Победителят получи подарък
от Община Берковица –парична награда в
размер на 100 лв. и плакет. Председателят на
Общинския съвет – Милован Жан Панталеев и
зам.- кметът г-жа Спаска Георгиева наградиха
победителя. За всички останали участници,
включили с е в търже ствения ритуа л,
имаше парични възнаграждения от 40 лв.
ТОМАС КАЛИН СИМЕОНОВ С
ПОРЕДНА НАГРАДА

Поредна награда за пианиста Томас
Калин Симеонов от гр. Монтана, възпитаник
на Школата по изкуства към Народно
читалище „Иван Вазов 1872“ – Берковица, с
преподавател г-жа Ирина Николаевна. Момчето
спечели първо място и Златен медал на
Международния онлайн конкурс „Grand prize
virtuoso“ в Брюксел, Белгия. Благодарности за
неуморния труд на г-жа Ирина Николаевна.

172 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ХРИСТО БОТЕВ

С поднасяне на венци и цветя пред паметника
на Христо Ботев Берковица отбеляза тържествено
днес 172-ата годишнина от рождението на големия
български революционер, поет и публицист.
Своята признателност към делото на Ботев
засвидетелстваха г-жа Димитранка Каменова
– Кмет на Община Берковица, г-жа Спаска
Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица,
Милован Жан Панталеев – Председател на
Общински съвет – Берковица, г-жа Венета
Асенова – Гл.експерт „Образование“, общински
съветници, директори на училища, учители,
ученици, представители на ПК “ Берковски
кестен“- гр. Берковица, представители на местни
институции, граждани. Третокласничката
Гергана Лазарова от Трето ОУ „Иван Вазов“
развълнува присъстващите с емоционалното си
изпълнение на стихотворението „Майце си“едно от най – прочувствените произведения на
твореца. Христо Ботев е роден на 6 януари 1848
г. в гр. Калофер. Поет, публицист, журналист,
преводач, литературен критик, революционер и
мислител, той се превръща в икона за българите
и в национален символ. Оставя отпечатък в
родния ни литературен небосклон със словото
си, пропито с непримиримост и жажда за
свобода. Революционното му дело пробужда
хиляди българи в ония размирни времена да
имат смелостта да защитават своя род и родина.
Подвигът на революционера ни дава национално
самочувствие и ни прави горди българи,
носители на нравствени ценности и борбен дух.
Tворчеството му оставя белег в сърцата на всички
родолюбци и патриоти. Сред най-известните му
произведения са „Майце си”, „На прощаване”,
„До моето първо либе”, „Хайдути”, „Хаджи
Димитър”, „Обесването на Васил Левски”.
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПК
„БЕРКОВСКИ КЕСТЕН“ В ШАХМАТЕН
ТУРНИР

Представители на Пенсионерски клуб „Берковски
кестен“ участваха в шахматен турнир, провел
се в Община Макреш на 25.01.2020 година, в
който се включиха 60 състезатели от 20 отбора
от област Монтана и област Видин, както и
шахматисти от град Зайчар, Република Сърбия.
Берковският отбор се класира на 8 място, а найдобре представилият се Валери Цветков – 3.
място в индивидуалното класиране. С победата
си над състезателите от град Зайчар „Берковски
кестен“ завоюва първия си международен успех.

ЖЕСТ НА ЗАГРИЖЕСНОСТ КЪМ
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

Ръководството, учителите и учениците на
Трето ОУ „ Иван Вазов“ оценяват и благодарят
на семейство Пешеви за благородния им
же ст на загрижено ст към децат а и
тяхната безопасност на пътя като дариха
светлоотразителни гривни на всички ученици.
РОМИТЕ В БЕРКОВИЦА ПРАЗНУВАТ
БАНГО ВАСИЛ

В берковския квартал Раковица се събраха
представители на всички ромски кланове, за
да отбележат Банго Васил. Заместник – кметът
г-жа Спаска Георгиева поздрави всички жители
на квартала като им пожела здраве, сполука и
благоденствие през 2020 година. Възпитаници на
Четвърто ОУ „Г. С. Раковски“ зарадваха всички
присъстващи със своите изпълнения .
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН –
МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
О
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Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на
Министъра на отбраната на Република България
са обявени длъжности определени за приемане
на служба в доброволния резерв, без провеждане
на конкурс на български граждани освободени
от военна служба, както следва:
– за Централно военно окръжие – 26 длъжности;
– за Сухопътни войски – 1374 длъжности;
– за Военноморски сили – 47 длъжности.
Срок за подаване на документи – 30.10.2020 г.
Информация за изискванията към кандидатите,
наборът от документи, условията и реда за
кандидатстване можете да получите на адрес.
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“
№4
(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от
08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и
GSM 0889661054.
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