ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
събота, 01 март 2014 г., БРОЙ 162(85).
Разпространява се безплатно!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО
СЛУЧАЙ 8 МАРТ

Ръководството на Община Берковица честити
празника на всички жители на общината, като
им желае здраве, късмет и повече усмихнатии дни !

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА
ХХII МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
„ЛАЧЕНИ ОБУВКИ“

От 29 май до1 юни 2014 г. в Берковица ще се проведе
22-то издание на Международния детски фестивал
на изкуствата „Лачени обувки“. Детският форум се
организира от Община Берковица, Министерство
на културата и читалище „Иван Вазов 1872”.
Фестивалът ще е с конкурсен характер и в него
могат да участват деца до 16-годишна възраст.
Според регламента детският форум на изкуствата
ще има четири раздела – забавна песен, модерни
танци, детски театър и рисунка. Участниците
тази година ще рисуват на тема „Моя България“
като рисунките се изпращат до 9 май 2014 г. 30
април 2014 г. е крайният срок за изпращане на
заявките за участие. Организаторите предвиждат
съпътстващи прояви, които ще бъдат посочени в
програмата. Подробна информация за регламента
на фестивала и контакт с организаторите може
да се получи от официалния сайт на община
Берковица – www.berkovitsa.bg, раздел култура.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА – НОВА СОЦИАЛНА
УСЛУГА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Център за обществена подкрепа (ЦОП) в община
Берковица стартира дейността си от месец март,
2014 г. Реализацията му е част от започналата преди
години социална реформа в България. Услугата вече
е разкрита и ще се развива като дейност, финансирана
от държавата, насочена към деца и семейства в риск.
Основната цел на разкрития Център за обществена
подкрепа е подпомагане на уязвими групи деца и
семейства и подобряване качеството им на живот,
чрез предотвратяване изоставянето на деца и
настаняването им в институции, превенция на
насилието и отпадането им от училище, обучения
и умения на деца в риск за самостоятелен живот,
подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви,
подкрепа на приемни родители и осиновители.
ЦОП е с капацитет 30 места и персонал 6 души.
Всички предоставяни в Центъра услуги са
безплатни за гражданите на община Берковица.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ
ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ

МИЛИ ДАМИ,
Имаме удоволствието да Ви поздравим с един от
най-прекрасните пролетни празници – Осми март!
Жената е едновременно и майка, и съпруга,
притежаваща силата да дарява живот, да
обгрижва и да обича. Бъдете уверени, смели,
не спирайте да следвате мечтите си и
продължавайте да ни покорявате с красотата си.
Вашето призвание е да правите света по-добър.
Винаги се стремете към върха, каквото и да ви
струва това !
С Уважение,
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
инж. Юлиян Иванов
Председател на ОбС – Берковица

БЕРКОВСКАТА ДУХОВА МУЗИКА
СВИРИ ПРАЗНИЧНО
ЗА ТРЕТИ МАРТ

С празничен
концерт
на пл. “Радичков”
Берковица
ще
отбележи
Националния
празник на Република България – 3 март.
От 10 часа започва тържествения ритуал
по издигането на националното знаме и
празничната програма на певчески и танцови
формации при НЧ „Иван Вазов-1872“ гр.
Берковица и поднасянето на венци и цветя.
Специално
участие
е
отделено
за
Берковската
духова
музика,
която
ще
свири празнично за жителите на общината.

НОВИ ПРОЯВИ В КУЛТУРНИЯ
КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

Скъпи съграждани и гости на Берковица,
Трети март е националният празник на
България, който ни сплотява и извисява още
повече, защото ние, българите, сме носители
на гордо и пречистено с болка национално
самочувствие! Защото във вените ни кипи една и
съща кръв, като тази на нашите предци - хайдути и
борци – революционери! Защото сме съвременници
и участници в своето достойно мирно настояще,
в което живеем като градивен народ, възприеман
с уважение от своите съседи в Европа и по света!
Векове наред непреклонният български
дух броди по хайдушките пътеки, калява се в
бунтове, завери, съзаклятия! Това е епохата
на революционерите и просветителите, на
камата и револвера! Ние и досега се прекланяме
пред това невероятно изобилие от личности,
които дадоха всичко от себе си за бъдещето
и свободата. Руско-турската освободителна
война остави трайна диря в нашата история.
Нека в този тържествен ден на нашата
признателност, сведем глави пред хилядите
герои, загинали за свободата на България!
Нека помним и реализираме техните идеи,
завети, мечти за силна и свободна България! Да
сведем глави, за да изправим своя национален
и духовен
ръст с онзи забележителен
призив на Апостола "Да живее, България!".
Честит празник!
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица

инж. Юлиян Иванов
На проведеното на 14 февруари заседание на Председател на ОбС – Берковица
Общински съвет Берковица, съветниците приеха
допълнения в културния календар на общината за ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
НА НСОРБ
2014 година. По предложение на общинския съветник
Румян Горков на 11 май, когато е патронният По инициатива на заместник – председателя
празник на Гимназия „Д-р Иван Панов“ , съвместно на УС на НСОРБ г-жа Димитранка Каменова и
с общината и фондация „Историческо наследство“ съгласувано с председателя, на 19 февруари 2014
ежегодно да се провежда конкурс за есета и рисунки г. в столицата се проведе извънредно заседание на
по тематики от произведения на Радичков. Тази сдружението. Съгласно постъпилото предложение
година в конкурса ще се включат и общините Видин, от кмета на община Берковица Димитранка
Враца и Монтана. Второто предложение дойде от Каменова, заседанието се проведе с дневен
съветника Георги Горанов за добавяне на Пленер по ред и единствена точка: Критерии и начини на
дървопластика в календара със събития на община разпределение на ПИП „Растеж и устойчиво
Берковица. Пленерът се провежда ежегодно в село развитие на регионите“ – докладва Тодор Попов
Слатина и тази година ще е в периода 15-31 август. – председател на УС, кмет на община Пазарджик.
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НОВ СЪВЕТНИК ВЛЕЗЕ В
ОБС – БЕРКОВИЦА

ЗАПАЗВА СЕ ЦЕНАТА НА ВОДАТА
ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЕРКОВИЦА

На свое заседание, проведено на 14 февруари 2014 г.,
Общински съвет-Берковица взе решение да запази
цената на водата за потребление, предоставяна от
„ВиК-Берковица“ ЕООД на настоящата стойност
от предходната 2013 година. Местният парламент
прие и годишния отчет за работата на общинското
дружество. Кметът на общината Димитранка
Каменова и управителят на дружеството ще подготвят
спешни мерки за подобряване събираемостта
в кв. Раковица. Те ще бъдат представени на
извънредна сесия, на която ще бъдат поканени и
представители на Обществения съвет на ромския
квартал. С решение 931/17.02.2014 г. Общински
съвет Берковица утвърди Ивайло Борисов Спасов
Нов общински съветник положи клетва в началото за Управител на общинско дружество „Обредни
на сесията на Общински съвет – Берковица. Анжела дейности“ ЕООД гр. Берковица и упълномощи
Христова от листата на КП „Коалиция за България“ кмета да сключи договор за управление.
с решение 276-ПВР/МИ на ОИК-Берковица от
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ
10 февруари 2014 г. влиза в местния парламент
на мястото на д-р Илиян Тимчев , който стана ВКЛЮЧВА В КАМПАНИЯТА „ДА
народен представител, обявен с решение 2910ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН
НС от 3 февруари 2014 г. на ЦИК. В началото на
ДЕН”
заседанието председателят инж. Иванов внесе две
извънредни докладни и представи на вниманието
на съветниците Декларация, която те приеха и
подписаха. С нея се настоява община Берковица
да бъде включена в националната инвестиционна
програма. На заседанието присъстваха 21
общински съветника. Сред документите, които
са приети от местния парламент са: докладна,
относно допълване решението за приемане на
Бюджет 2014 година, приемане на Културен и
спортен календар на Община Берковица за 2014
година, приемане на Програма за развитие на
туризма в община Берковица за 2014 година и
питания, предложения и становища по обществено
значими въпроси. Съветниците делово обсъдиха
и приеха внесените за заседанието докладни.

Д-Р ИЛИЯН ТИМЧЕВ ПОЛОЖИ
КЛЕТВА КАТО ДЕПУТАТ

В началото на февруари д-р Илиян Тимчев положи
клетва като народен представител от „Коалиция
за България“. Той влезе в парламента на мястото
на дългогодишния депутат и вътрешен министър
в кабинета „Виденов“ Младен Червеняков, който
беше назначен за посланик на България в Черна
гора. Червеняков беше водач на листата на левицата
в Монтана за предсрочния парламентарен вот
миналата година, а Тимчев беше трети. Д-р Илиян
Тимчев е лекар по образование. Той е вторият депутат
от Берковица. Другият е бившият председател на
общинския съвет инж. Петър Якимов от ГЕРБ.

ИЗЛОЖБА НА МИЛЧО СПАСОВ

На 26 февруари 2014 г. в София в Клуба на
народния представител /в Парламента/ нашият
съгражданин, художникът Милчо Спасов представи
самостоятелна изложба – живопис „Приказки от
България”. Сред гостите на събитието бяха депутати
и представители на общинското ръководство.

2
БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА С
ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ
ЧРЕЗ НСОРБ

На 23. 01.2014 г. бе проведена среща със Зам.министъра
на МЗ, във връзка с очакваното допълнително
финансиране на общинските болници чрез
Национално сдружение на общините в Република
България за отдалеченост и рисков район. Болницата
в Берковица е в списъка на одобрените болници.
Тя обслужва 22 664 население. Министерството
на здравеопазването и НСОРБ са определили
критериите за допълнителното субсидиране
на
отдалечените лечебни заведения, както и
списъка на тези, които отговарят на критериите.

ЗАСЕДАНИЕ НА
КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

Консултативен съвет по туризъм в община
Берковица проведе първото си заседание за 2014
година. От името на кмета Димитранка Каменова,
заседанието бе водено от Радослав Найденов,
зам. кмет на община Берковица. Дневният ред
на заседанието включваше следните точки:
Отчитане изпълнението на Програма за туризма
за 2013 г. и приемането на отчета. Участниците в
Консултативния съвет обсъдиха и редица проблеми
в туристическия бранш. Консултативният съвет
по въпросите на туризма в община Берковица
се създава на основание на Закона на туризма.
Неговият състав се определя със заповед на кмета,
а промените се правят по предложение на органите
и организациите, които са определили съответните
членове. Този орган работи въз основа на приета
Годишна програма и тя е част от Общинската
програма за развитие на туризма и съответната
местна стратегия, както и на основание местните
приоритети и ресурси. Базова норма за работата
му е Правилник за организацията и дейността на
Най
мащабната
доброволческа
акция Консултативния съвет по въпросите на туризма.
в страната – „Да изчистим България” продължава
“ЦЕЛТА НИ СЪС СБУ Е ОБЩА –
и
през 2014-а. Подготовката за кампанията,
ДА ГИ ИМА УЧИЛИЩАТА, ТЕ ДА
която тази година ще се проведе на 26 април
вече стартира. И тази година община Берковица СЕ РАЗВИВАТ ДОБРЕ, ХОРАТА ДА
ще се включи в инициативата. Въпреки СА СИГУРНИ ЗА РАБОТНОТО СИ
демографските
характеристики
на
МЯСТО“
Северозапада,
активността
на
населението Кметът на община Берковица Димитранка Каменова
е
сред
най-високите
в
страната. е носител на приза „Най-добър социален партньор –
След успеха на „Да изчистим България” през кмет“ в Седмия национален едноименен конкурс на
изминалите две години, кампанията продължава СБУ. По този повод в интервю за вестник „Учителско
и през 2014-а, когато акцията по почистването дело“ г-жа Каменова споделя, че: „Целта ни със СБУ е
ще бъде отново проведена с помощта на обща – да ги има училищата, те да се развиват добре,
партньорската мрежа в лицето не само хората да са сигурни за работното си място .“„За мен
на държавната администрация, но и на образованието не е просто приоритет. То е кауза и има
многобройните фирми от цялата страна, важна основополагаща роля за ефективността и успеха
които ще се включат логистично и в самия ден на управлението. Ние непрекъснато търсим начини за
на 26 април. Месец януари
в Областна обновяване на материално-техническата база. През
администрация
Монтана
се
проведе 2013 година със собствени средства община Берковица
работна среща във връзка с инициативата изгради баскетболни игрища в две от училищата.
В интервюто кметът Димитранка Каменова допълва
на
btv
„Media
Croup”
„Да
изчистим
още: „На ниво община в Берковица е създадена
България за един ден!“. Стана ясно, че
информационна банка с база данни за всяко дете в отдел
в момента тече подготвителен етап за „Образование“, свързана с проследяване движението
актуализация и разширяване на партньорската му в рамките на общината от детската градина към
мрежа.
Инициативата
е
подкрепена
от училището до 16-годишна възраст, актуализиране на
Министерство на околната среда и водите, информацията при промяна на адреса на семейството
ПУДООС, НСОРБ, Асоциацията на еколозите и детето, поддържане на информация по отношение на
от общините в България и всички областни образованието, което получава.“ Г-жа Каменова смята,
и
общински
администрации
в
страната. че в основата на положителните промени в сферата
За дните
26 и 27
април депата за ТБО на образованието стои Синдикатът на българските
ще
приемат
отпадъци
без
ограничение учители и занапред община Берковица ще продължава
и
ще
бъдат
освободени
от
такси. да развива ползотворно сътрудничество със Синдиката.
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НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ „ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА –
ЕФЕКТИВНА И ОТЗИВИВА“

В заседателната зала на община Берковица от
12.00 часа на 20 февруари 2014 г. се проведе
начална пресконференция по проект „Общинска
администрация Берковица – ефективна и отзивчива“
по Оперативна програма Административен
капацитет, приоритетна ос II „Управление на
човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна
и ефективна държавна администрация”, бюджетна
линия BG051PO002/13/2.2-11, регистрационен
номер на договора N 13-22-14 от 11.12.2013 г. Общата
стойност на проекта за безвъзмездна финансова
помощ е 89 902,32 , а периодът за изпълнение 9 мeсеца.
На пресконференцията присъстваха инж. Юлиян
Иванов-председател на ОбС, секретарят Биляна
Стаменова, директори на дирекции и служители
на общинска администрация. Ръководителят на
проекта – Биляна Стаменова представи и останалите
членове от екипа за управление. Присъстващите
бяха запознати с целите, предвидените дейности и
очакваните резултати от проекта. Основната цел е
повишаване на квалификацията на служителите
в общинска администрация – Берковица чрез
обучения в страната. Специфичните цели са
усъвършенстване на професионалните умения на
служителите на администрацията за ефективно
изпълнение на задълженията и усъвършенстване
на ключовите им компетентности. Целева група на
проекта е общинска администрация – Берковица.
Очаквани резултати: обучение на 121 служители
на администрацията по теми за изграждане на
публичен имидж, делова комуникация и етикет,
междукултурна комуникация, толерантност и
антидискриминация, методи за повишаване на
личната продуктивност и ефективност на екипите
в организацията, компютърни умения и управление
на проекти с MS Project. По време на дейностите
за информация и публичност и след завършване
на проекта обществеността ще бъде информирана
за резултатите от него, както чрез регионалните
средства за масово осведомяване, така и чрез
интернет страницата на община Берковица– www.
berkovitsa.bg. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

БЕРКОВИЦА – ДОМАКИН НА
СРЕЩА ЗА РЕФЕРЕНДУМИТЕ НА
МЕСТНО НИВО

При
голям интерес премина дискусионната
среща за референдумите на местно ниво, която се
проведе на 17 февруари в сградата на общинска
администрация. Тя бе организирана от Община
Берковица и Европейският институт. Участие
в срещата взеха д-р Атанас Славов и доц. Д-р
Антоний Гълъбов, преподаватели в Софийския
университет и Нов Български университет. Те
представиха законодателната рамка за пряко
участие в Р България. Съвместно с представители на
местната власт, гражданското общество и местната
общественост бяха обсъдени възможностите
за организиране на местни референдуми, както
и набелязани конкретни проблеми за тяхното
решаване. Сред присъстващите на дискусионната
среща бяха председателят на ОбС – инж. Юлиян
Иванов и кметът Димиранка Каменова.Основната
цел на проекта е стъпвайки на швейцарския опит
в използването на пряката демокрация и други
инструменти на гражданско участие, структурите
на гражданското общество и представители на
местните власти в по-малки населени места в
България да започнат по-активно да използват
на практика тези инструменти за решаване на
наболели ежедневни въпроси на местно ниво.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА
ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА

Община Берковица участва в 31-то издание на
Международната туристическа борса ВАКАНЦИЯ
И СПА ЕКСПО 2014, която се проведе от 13 до 15
февруари 2014 г. в Интер Експо център – София.
Изложението се организира под патронажа на
Министерството на икономиката и енергетиката.
Туристическата борса е предназначена за
професионалисти и широка публика. Това е найголемият туристически форум в България и се
провежда от 31 години. В борсата всяка година
участват над 250 фирми и организации от България
и над 20 страни от цял свят. Община Берковица
участва в изложението със свой щанд, на който
се популяризира района като целогодишна
туристическа
дестинация,
представяйки
многообразните
туристически
ресурси
и
възможности за почивка на територията на община
Берковица. Градът под Ком представи природните
си и културни богатства, като акцентът бе поставен
върху популярността на Берковица като планински,
климатичен и плодолечебен курорт. Програмата
на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2014 бе наситена и
разнообразна. В трите дни на форума се организираха
поредица от пресконференции, презентации
на фирми, дискусии, кръгли маси. В нея бяха
включени също и демонстрации на местни обичаи
и традиции, дегустации, атрактивни развлечения.

ИНИЦИАТИВА НА МЕСТНАТа
КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ
И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ В
УЧИЛИЩАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА

На 20.02.2014 година Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните /МКБППМН/, съвместно с
РУ „Полиция“ гр. Берковица и Общински съвет
по наркотични вещества гр. Монтана (ОСНВ)
стартираха превантивна кампания сред учениците
в основните училища и гимназиите в гр. Берковица.
Първите посетени училища бяха II ОУ „Христо
Смирненски“ и III ОУ „Иван Вазов“. Гостите от ОСНВ,
г-жа Мая Димитрова и г-жа Ваня Александрова,
представиха на вниманието на децата презентация на
тема „Психоактивните вещества“, след което децата
гледаха филма „Марихуана“. Накрая на учениците
бе пусната и презентацията „Зависим-независим“,
която е особено въздействаща и представя двете
страни на употребата и неупотребата в снимки.
На децата бе дадена възможност не само да
задават въпроси, но и да участват активно
по време на презентациите. За изявилите се
ученици имаше и награди. Всички деца получиха
множество материали и брошури. Училищата
получиха
плакати,
представящи
нагледно
как влияят основните групи наркотични
вещества върху органите в човешкото тяло.
В близките дни предстоят кампании и в
останалите училища на територията на Общината.
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НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ „ ПОДОБРЯВАНЕ
ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА
ПОЛИТИКИ И ПОДГОТОВКА
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

В заседателната зала на община Берковица
от 12.00 часа на 10 февруари 2014 г. се
проведе начална пресконференция по проект
„Подобряване процеса на прилагане на политики и
подготовка за разработване на стратегически
документи на община Берковица“, Приоритетна ос 1
„Добро
управление“,
Подприоритет
1.3. „Ефективна координация и партньорство
при
разработване
и
провеждане
на
политики“ , финансиран с Договор № 1313-59/11.12.2013 г. по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския
социален
фонд.
Общата
стойност
на
проекта за безвъзмездна финансова помощ
е 73 738,62, а срокът за изпълнение 9 месеца.
На
пресконференцията
присъстваха
инж. Юлиян Иванов-председател на ОбС,
зам. кметът Радослав Найденов, секретарят
Биляна Стаменова, директори на дирекции
и служители на общинска администрация.
Ръководителят
на
проекта
–
Красимир
Савов
представи
и
останалите
членове
от екипа за управление. Присъстващите
бяха
запознати
с
целите,
предвидените
дейности и очакваните резултати от проекта.
Основната цел е подобряване на процеса
на разработване и прилагане на политики
за местно и регионално развитие в община
Берковица
в
ефективна
координация
и
партньорство
с
всички
заинтересовани
страни. Специфични цели са въвеждане и
прилагане на интегриран подход в общинската
администрация в областта на планирането
и
управлението
на
местното
развитие,
както и правила за мониторинг, контрол
и последваща оценка на изпълнението на
конкретни политики на община Берковица;
укрепване на капацитета на местната власт
и структурите на гражданското общество за
разработване на стратегически документи за
развитие и прилагане на ефективни и ефикасни
политики за реализирането и; изготвяне
на адекватен Общински план за развитие
на община Берковица за периода 2014-2020
г.; осигуряване на ефективно управление,
информираност
и
прозрачност
при
изпълнение
на
проектните
действия.
Целевите групи на проекта са ОбА – Берковица
и структури на гражданското общество.
Очаквани резултати: подобряване работата на
общинска администрация по отношение на
провежданите политики; извършване на качествена
оценка на ОПР(2007-2013) на община Берковица;
повишена квалификация на служителите на
администрацията и на структурите на гражданското
общество и повишена обществена информираност
за ползите от проекта и помощта от ЕС.
По време на дейностите за информация и
публичност и след завършване на проекта
обществеността ще бъде информирана за
резултатите от него, както чрез регионалните
средства за масово осведомяване, така и
чрез
интернет
страницата
на
община
Берковица–
www.berkovitsa.bg.
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа
на
Оперативна
програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА
НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Община Берковица почете 141-годишнината от
обесването на Васил Левски. Събитието се състоя
на бул. Мрамор пред паметника на Апостола.
Присъстваха кметът Димитранка Каменова,
учители, ученици и общественици. Всички
присъстващи почетоха паметта на героя, отслужена
бе и заупокойна молитва. Диана Матерова от 6. а
клас при Първо ОУ „Никола Вапцаров“ и Ралица
Асенова от 10. б клас при Гимназия „Д-р Иван
Панов“ прочетоха своите есета, посветени на
Левски и спечелили литературния конкурс на
организация „Заедно за Берковица“. Поднесени
бяха цветя и венци в знак на признание към
делото и паметта на Апостола на свободата.
„ Една английска писателка казва в своята книга
„Апостола на свободата“ следното: „Той умира,
както умират семената, за да оживеят отново
в реколтата“. Тази реколта сме ние, всички деца
на новия век, всички ние, които днес можем да се
наречем свободни българи в свободна България.
Най-малкото, с което можем да изразим своята
благодарност към Левски, е да знаем кой е той и да
се гордеем, че сме българи, както се е гордял той. „
/из есе на Диана Матерова – 6. а клас
Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“/.
„Левски „продължава да обхожда пътищата
на България, да се появява изневиделица и
пак да изчезва“, за да ни напомня кои сме.
И най-голямото признание:
„Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила“.
Така извън всякакви клишета и излишна
помпозност,
Ботев
увековечава
името
на Левски. А да обвържеш името си с
Родината по този начин – това е завинаги.“
/из есе на Ралица Асенова – 10. б клас
Гимназия „Д-р Иван Панов“/

ТРИФОН ЗАРЕЗАН

14 февруари е чудесен ден, в който пенсионерите
с председател г-н Ангел Кралев празнуват Трифон
Зарезан и деня на влюбените. Милка Тошева открива
тържеството. Певческата група с ръководител инж.
Пантелей Синигерски изпълнява 3 песни, като
последната е хумористична, превърната в сценка с
участието на Славчо и Ангелина Стоянови. Дуетът Лили
Русимова и инж. П. Синигерски изпълняват песента
„Носталгия“. Г-н Кралев изнася есе за празника на лозаря.
Семейство Стоянови представят обичая по зарязване
на лозата. Започват наздравици за дълъг живот, здраве
и радост. Пенсионерите се черпят с вино, месо и
сладки. Приказките и поздравите нямат край. Бъдете
все така весели, здрави и бодри, скъпи пенсионери !
Боби Мир

ОБЯВА
Извършвам ВИК
и ел. услуги,
размразяване на тръби по домовете.
GSM: 0882021644
Тел: 0953/ 87-338
П.Иванов

КАРНАВАЛ НА СЕЗОНИТЕ В
ЦДГ „МАЛИНА“

Децата от група „Маргаритка“ в ЦДГ „Малина“
показаха пред всички деца колко е красива
Зимата, играха със „снежни топки“, правиха
снежен човек, „пързаляха“ се със ски и шейни,
заедно посрещнаха Дядо Коледа, погрижиха се за
гладните птички и сърнички. След като увериха
Зимата, че я обичат, те я изпратиха, посрещнаха
Пролетта и казаха на всички сезони, че са красиви
и всеки носи прелест и очарование. Празникът
завърши с валс на фона на „Пролет“ от „Годишните
времена“ на Вивалди. Децата поканиха своите
родители и близки да споделят радостните емоции.
А сценарият на празника беше оценен от сайта
на“Помагало“ с две седмици безплатно ползване.

"Въглени за късна есен"
На 7 януари 2014 г. излезе от печат поетичната книга
"Въглени за късна есен" на Росица Ангелова Савова.
Тя е родена през 1958 г. в гр. Берковица, област Монтана.
На родителите ú, учителите Миланка и Ангел Ангелови,
е заслугата да обикне книгите и с тяхната подкрепа да
започне
да
се
занимава
с
литература
от
ранна
детска
възраст.
Средно образование Роси Савова завършва във ІІ-ро
ОУ "Христо Смирненски" и гимназия "Д-р Иван Панов"
в Берковица. Продължава в ИНДУ "Лазар Станев" в
гр. Плевен. По-късно завършва Начална училищна
педагогика във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Дълги години живее в гр. Севлиево. Работи като начален
учител, а по-късно като завеждащ сектор културномасова работа в Дом на културата към завод "Ненко
Илиев" (сега ЕМКА). Там пише стихове и сценарии.
Член е на редакционния екип на заводски вестник
„Червено знаме”. Председател е на литературен клуб.
Участва в републиканските фестивали за художествена
самодейност от 1981 до 1987 год. и има много
общински, областни и републикански отличия.
Носител е на сребърен и бронзов медал за поезия.
В момента е учител в СОУ „Христо Ботев” – град
Козлодуй. Пише поезия за деца и възрастни, проза, сатира
и детски пиеси.Творби на Роси Савова са публикувани
във вестниците „Народна младеж”, „Балканско знаме”
(Габрово), „Росица” (Севлиево), „Ком” (Берковица), в
литературен алманах „Бразди”, в електронните вестници
„Ботевски глас” и "Меломан" (Козлодуй). Нейни стихове
са печатани и в чужбина – през 1984 г. в превод на
украински във вестник „Заря” и през 2010 г. в сайт на
българската културна общност в Чикаго. Участва в VІ
национален конкурс "Очи за себе си" на сайт "ХуЛите" и
галерия "Актив АРТ" - гр. Варна, където стихотворението
ú „Неделя” е номинирано в първите 10 сред 250
участвали. На следващия VІІ конкурс получава ІІ-ра
награда за проза с разказа "Ало, ало". В същия сайт за
нова българска литература публикува поезия и проза под
името Valchebnica. Има публикации и в литературен сайт
„Откровения”. През 2008 год. е отпечатана стихосбирката
ú "Вълшебства" – частно уникатно издание в ограничен
тираж, ръчна изработка. На 7 януари тази година излезе
последната книга на Роси Савова - "Въглени за късна
есен". Тя е сред юбилейните 10 книги на издателство
"ХуЛите". Художник на книгата е Рая Христова. Отговорен
редактор - Ники Комедвенска. Графично оформление и
предпечат - Светла Стайкова. Премиерата на книгата
се проведе тържествено в гр. София на 17.01.2014 г. в
присъствието на Слави Георгиев – Председател на Съюза
на българските писатели, известни поети, писатели и
литературни критици, близки и приятели на авторката.
В Берковица книгата "Въглени за късна есен" бе
представена на среща-разговор с поетесата Роси
Савова на 31.01.2014 г. от 17,30 часа ДЦ "Камбанка".

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ В
УЧИЛИЩА, ПАРТНЬОРИ
ПО ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ
И ОБРАЗОВАНИЕ –
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И
ПОЛИЦИЯТА, НАСОЧЕНО
КЪМ УЧИЛИЩАТА И
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ“

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 и 13 февруари се
проведоха 2 родителски срещи в партниращите
училища по проекта, а именно Трето ОУ „Иван
Вазов“ гр. Берковица и Гимназия „Д-р Иван Панов“
гр. Берковица. Родителските срещи протекоха
в следния дневен ред: Представяне на проект
„Превенция и образование – сътрудничество
между местните власти и полицията, насочено към
училищата и образователните институции” (лектор
П. Харалампиева, ръководител на проекта); Права и
задължения на родителите според законодателството
на Република България (лектор Ф. Горанова,
МКБППМН) и информация на родителите за
състоянието и тенденциите на правонарушенията
сред децата в общината (лектори Д. Генов, н-к група
„ОП“ и Н. Стоянов, пол. Инспектор). Лекторите
изказаха личната си ангажираност и готовност
за съвместна работа с родителите и ги призоваха
да бъдат активни, наблюдателни и отговорни.
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.

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКa С
ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ
В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА ЗА
НАСИЛИЕ НАД ЖИВОТНИ

Община Берковица изпълнява мерките, предвидени
в Закона за защита на животните. С Решение 126 от
Протокол 5/17.02.12 г. на ОбС – Берковица е приета
Програма за установяване и контрол върху кучешката
популация за периода 2012 – 2015 г. Набелязани са
ефикасни мерки за бързо овладяване на популацията
на бездомните кучета, тяхната регистрация, масова
кастрация и строг контрол на притежателите
на домашни любимци. При постъпили жалби в
общината се извършват навременни проверки от
експерта по екология и представители на ДЗЖ, като
резултатите от проверката се отразяват в протокол
по образец. До момента в администрацията
няма подаден сигнал за насилие над животни.
Има структура в ОбА , която е натоварена с
контрола за прилагане на законодателството
и
изпълнение
на
общинската
програма.
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