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ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА 
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА 

НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

По инициатива на кмета Димитранка Каменова в 
Берковица се създаде Обществен съвет. В състава 
му са включени  представители на институции в 
общината, браншови организации и представители 
на гражданското общество, имащи отношение 
към развитието на Община Берковица в различни 
сфери и направления. Първата работна среща се 
проведе на 5 ноември 2013 г. в кабинета на кмета, 
като присъстваха всички поканени. Участието в 
съвета е доброволно и на обществени начала. В 
обръщението си към присъстващите г-жа Каменова 
сподели, че възлага големи надежди на този съвет, 
който ще бъде най-вече от полза на хората с идеите 
и креативността си. Общественият съвет ще бъде 
в сериозна помощ при работата на общинското 
ръководство. Включването на хора от всички сфери 
на живот, води след себе си повече идеи, повече 
мнения, повече възможности за ползотворна 
работа. Община Берковица трябва постоянно да 
се развива и надгражда, коментира Димитранка 
Каменова. Основната задача на Обществения съвет 
ще бъде инициирането на дискусии и генериране 
на позиции, становища и идеи, както и активно 
участие във вземането на решения за развитие на 
общината. Основните направления в дейността му  
ще са свързани с: подобряване на комуникацията 
между институции и население, чрез разработване 
на съвместни проекти на местно, държавно и 
международно ниво; съхраняване и обогатяване 
на традиционните културни форми от културния 
календар на общината; стимулиране на местните 
творци и младите таланти в мотивацията им за 
работа в общината; активно участие на институции 
в развитието на туристическия пазар в общината; 
засилване на връзките между  институциии и 
организации; развитие на материалната база 
и други. В началото на месец декември ще се 
проведе втората работна среща на Обществения 
съвет, на която ще бъде изготвен и представен 
неговия правилник и набелязани конкретни 
задачи за изпълнение.  Обществения съвет цели да 
осигури участието на широк кръг представители 
на гражданското общество в обществения и 
икономически живот и да служи като постоянна 
форма на диалог между местните общински власти 
и структурите на гражданското общество. Той е: 
Институция / сдружение на общността, която се 
изгражда по инициатива на гражданите и която 
осъществява дейността си на доброволен принцип. 
Сформира се по отраслов, професионален или 
териториален признак, съобразно конкретните 
обществени потребности. Обществен съвет може да 

КИОСК ТЕРМИНАЛ И ВИДЕО 
ЕКРАН ЩЕ ИНФОРМИРАТ 
ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА

Интерактивен обществен терминал – киоск и видео 
екран са монтирани на партера на ОбА – Берковица. 
Електронното оборудване бе доставено по проект 
„Е-ПОДЕМ“ на Националното сдружение на 
общините в Република България. Община Берковица  
е сред  251 български общини, които получават 
специализираната техника. Киоскът е самостоятелен 
компютърен терминал за обществени цели и нужди. 
Стандартните или специализираните приложения за 
устройството осигуряват на потребителите достъп 
до информация и интернет. Чрез новата хардуерна 
система в Общината гражданите ще имат възможност 
да научат за предлаганите от администрацията 
услуги, както и за друга полезна информация. 
Общата доставка включва сървър, компютърна 
конфигурация, два принтера и широкоформатен 
скенер за документи с големи размери. Целта е 
да се повиши административният капацитет на 
общините чрез електронизация на дейностите по 
подготовка и изпълнение на европейски проекти.

МИРЕН ПРОТЕСТ В БЕРКОВИЦА В 
ЗАЩИТА НА РИМСКАТА БАНЯ

На 6 ноември 2013 г.  пред Районен съд гр. Берковица 
се  проведе мирен протест в защита на Римската баня 
от искането на Мюсюлманското  вероизповедание 
за минаване в техни ръце. Мероприятието 
бе подкрепено от общинското ръководство и 
берковската общественост. За провеждането на 
митинга в ОбА – Берковица е пуснато Заявление от 
Георги Ганов с Вх. N- РК-94-00-1168 от 05.11.2013 г. 
,че на 6 ноември 2013 година ще се проведе мирен 
протест в защита на Римската баня.  С писмо до 
РУП – Берковица изх. N-РК-94-00-1168(1) и копие 
до г-н Ганов, кметът Димитранка Каменова даде 
разрешението си за провеждане на мероприятието. 
По време на мирния протест асфалтовата част 
пред Районен съд – Берковица остана достъпна за 
безпрепятствено преминаване на МПС и граждани. 
От името на Община Берковица на делото се явява 
адвокат Иван Веселинов. Банята в Берковица, 
известна още като Турската баня е паметник на 
културата и е публична общинска собственост.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 

УС НА НСОРБ
Кметът на Берковица Димитранка Каменова 
участва месец ноември на заседание  на 
Управителния съвет на Националното сдружение 
на общините.  То се проведе  в Козлодуй, където 
домакин бе  кмета  на град Козлодуй – Румен 
Маноев. На заседанието бяха обсъдени проекти 
на нормативни актове на  ЗМДТ, ЗМСМА , ЗНП и 
ЗПУКИ.  Представена бе и оценка на проведените 
разговори с МФ  по преговорите  по проекта на 
ЗДБРБ за 2014 година. Дадени са предложения за 
попълване на българските делегации на Конгреса 
на Местните и регионални власти в Европа и 
Комитета на регионите. Участие в заседанието 
взеха  кметове и председатели на общински 
съвети от област Враца и бяха обсъдени въпроси, 
които са актуални в тяхната всекидневна работа.

продължава на стр. 3

136 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 

БЕРКОВИЦА

Освобождението на Берковица от турско робство 
започва на 3 ноември и трае до 4 декември 
1877 г. Цял месец руските войски организират 
разузнавания и водят сражения с турците, докато 
най-после последните опразват града. Четвърти 
Харковски улански полк на полк. Ертел идва от 
север през Кутловица — с. Боровци, и тържествено 
влиза в Берковица. След Освобождението градът 
остава околийски административен център, 
но се развива сравнително бавно. Берковица 
постепенно загубва своето стопанско значение. 
От околията се откъсват много селища. Редица 
занаяти замират. Населението се препитава от 
земеделие, кираджилък и грънчарство. За 70 
години се построяват: гимназията, столарското 
училище и началното училище "Кирил и Методий", 
две банки и още няколко по-малки обществени 
сгради. През войните от града загиват 86 души.
През 1885 г. При избухването на Балканската война 
единадесет човека от Берковица са доброволци 
в Македоно-одринското опълчение. Поради 
бедността и мизерията в берковско в края на 
миналия век лесно намират почва социалистически 
и комунистически идеи. Основният им 
разпространител става Димитър Филипов. През 
1914 г. под знамето на социалдемокрацията Георги 
Димитров и Камен Тошев са избрани за народни 
представители. В Берковица и 14 села от околията 
през 1919 г. са образувани комунистически общини 
(комуни). Берковската комуна, с кметове Манол 
Златков и Камен Тошев. Най-трагичното събитие от 
берковската история от по-ново време е въстанието 
през 1923 г. В Берковска околия започва подготовка 
за въстание. Набелязват се плановете за завземането 
продължава на стр. 3

4 декември / сряда / 2013 г.
11.00 часа – Празнично шествие и поднасяне на 
венци и цветя пред паметника на загиналите от 
Руско-турската война
11.30 часа – Откриване на изложба в Детски 
център „Камбанка”
17.00 часа – Празнична програма, посветена на 
136 години от Освобождението на Берковица -ДЦ 
“Камбанка”
Общинското ръководство кани житилите и 
гостите на Общината да споделят празника.
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 
БЕРКОВИЦА

На 5 ноември 2013 г. в заседателната зала на ОбА – 
Берковица се проведе информационен ден, посветен 
на Енергийната ефективност и насърчаване 
използването на възобновяеми,  енергийни 
източници. Събитието е във връзка с изпълнение 
на Общинска програма за енергийна ефективност 
за 2013 г. на Община Берковица.  Участие в 
инициативата взеха ОИЦ-Монтана с презентации 
и материали по темата и Общинската мрежа за 
енергийна ефективност „Екоенергия“. В семинара 
се включиха представители на фирми, граждани 
и служители на администрацията. По време на 
форума Гл. експерт ЕФПП, инж. Мая Горанова 
представи програмата и Общинския план за 
енергийна ефективност. Стана ясно, че енергийната 
ефективност е въведена в Община Берковица през 
2003 г. с откриването на бюро в ОбА и създаване 
на Общински план за въвеждане на енергийна 
ефективност. Такива мерки са въведени в Първо 
ОУ „Никола Вапцаров“ и Гимназия „Д-р Иван 
Панов“.  През 2012 г. са газифицирани училищата и 
детските градини в Берковица, а в момента започва 
изпълнението на проект за 1 015 667,77 лв. – 
„Подобряване на образователната инфраструктура 
в Община Берковица  чрез въвеждане мерки 
за енергийна ефективност“.  В тази насока има 
подадени за класиране два проекта „Въвеждане на 
мерки за подобряване на енергийната ефективност 
на ДВД с.Бистрилица“  подаден към МИГ “Западна 
Стара планина – Копрен – Миджур” на стойност 
106 956, 77 лв. и проект „Намаляване на емисиите 
парникови газове чрез  мерки за енергийна 
ефективност в Детска ясла, Община Берковица – 
2013 год.“, подаден за класиране към Национален 
доверителен еко фонд  на стойност 266 032 лв. 
Информационният ден предизвика  интереса,  както 
на служителите в общината, така и на останалите 
граждани, които получиха изключително 
полезни съвети за намаляване на потреблението 
на енергията в жилищата. На участниците във 
форума бяха раздадени информационни брошури

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е 
ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТИ

Община Берковица е партньор по проект „Е-ПОДЕМ 
– европейски проекти, общински дейности и 
електронен мениджмънт“, финансиран по ОП 
„Техническа помощ“. Бенефициент е Националното 
сдружение на общините в Република България. 
Проектът има два основни компонента: Внедряване 
в общините на електронна система за разработване 
и изпълнение на европейски проекти и осигуряване 
на необходимата техника за нейната ефективна 
работа; Създаване на постоянно действащ 
общински Ресурсно-координационен център, който 
да подпомага дейността на общините по подготовка 
и изпълнение на техни проекти. По компонент 1 
на община Берковица се осигурява: Внедряване на 
софтуер за управление на европроекти; Доставка 
на офис-техника за ефективна работа на системата; 
Обучение на 2 – ма общински експерти. Проект:  
„GоLocal“ За устойчиво градско развитие, насочен 
към прилагането на основните принципи и практики 
за устойчивото развитие на местно и регионално 
ниво. Проектът е финансиран от Европейската 
комисия. Водещ партньор е Институт „Маркес де Вале 
Флор“ – Португалия и партньори:  Националното 
сдружение на общините в Република България и две 
испански неправителствени организации – Фонд на 
общините за международна солидарност от областта 
Андалусия и Фондация IDEAS за международни 
икономически проекти. В проекта са включени над 
30 български общини, като една от тях е и Община 
Берковица. Крайната цел на проекта е създаването 
на партньорска мрежа за обмен на информация, 
добри практики и оценка на прилагането на 
политиките в областта на устойчивото развитие 
на местно ниво, както и обучение на експерти и 
изборни лица от общини от трите държави. Проект: 
“Covenant capacity – Изграждане на капацитет на 
местните власти за предприемане на действия за 
борба срещу промените в климата и повишаване 
на енергийната ефективност – планиране, 
действия, мониторинг“. Проектът е финансиран 
по програма „Интелигентна енергия – Европа“.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ГОТОВА 
ЗА  ЗИМАТА

Приключи подготовката на Община Берковица за 
предстоящата зима.  Подписан е договор с фирма ЕТ 
„ВЪЛЧАН ВОЙВОДА – ДОЙЧИН ВЛАСАКИЕВ“ 
за „Снегопочистване  и зимно поддържане на 
общински пътища и улици в границите на гр. 
Берковица и населените места на територията на 
община Берковица за сезон 2013/2014 година“, 
по обособена позиция: № 1 „Снегопочистване и 
зимно поддържане на  местни пътища и улици в 
землище на гр. Берковица и  републикански път за 
сезон 2013-2014 г.”, както и  по обособена позиция: 
№ 2 „Снегопочистване и зимно поддържане 
на общински пътища и  улици в населените 
места на територията на Община Берковица 
за сезон 2013-2014 г.” Извършена е  проверка 
на снегопочистващата техника от комисия. 
Със заповед на кмета Димитранка Каменова е 
сформиран екип за осъществяване на ефективно 
управление и контрол за зимно поддържане и 
снегопочестване на общинските пътища, местните 
пътища и улици в населените места на територията 
на общината. Предстои да се проведе разширено 
заседание на Общинския съвет по сигурност и 
щаба за изпълнение на общински план за защита 
при бедствия, след което всички учреждения, 
институции и кметски наместници ще получат 
Заповед и Указания на Кмета на община Берковица 
за  превантивни дейности за привеждане на 
структурите в готовност за работа и живот при зимни 
условия. Всички училища, детски градини, детска 
ясла и социални заведения  в общината разполагат 
с необходимото количество гориво за началото на 
отоплителен сезон 2013/2014 година. Направена е 
и профилактика на уличното осветление за есенно-
зимния сезон като по сериозно внимание е обърнато 
на районите около училищата и детските градини.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА 
ИЗБРА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА 

РАЙОННИЯ СЪД

С тайно гласуване комисия за избор към 
Общински съвет – Берковица от предложени 
4 кандидати, избра 3 за съдебни заседатели на 
Районен съд, на проведената месец октомври сесия. 
След гласуване   Председателят на комисията – 
Мариета Горкова обяви резултатите, както следва: 
1. Надя Тодорова Проданова – 18 гласа; 
2. Добринка Петкова Иванова – 16 гласа; 
3. Генчо Методиев Триков – 14 гласа; 
4. Мариана Александрова Първанова – 
12 гласа; С Решение 759  от 31.10.2013 г. 
Общински съвет-Берковица   избра следните 
лица за съдебни заседатели за Районен съд-
Берковица: Надя Тодорова Проданова, Добринка 
Петкова Иванова  и Генчо Методиев Триков . 
По внесена докладна на общинската съветничка 
Емануела Петкова, относно направа на списък 
със спешни мерки за спиране емигрирането на 
младите хора от Берковица, местния парламент 
взе следното Решение  № 76(764.1.): До края на м. 
януари 2014 година Общинска администрация - 
Берковица  да представи след широко обществено 
обсъждане и публичен дебат, кръгла маса, 
публикуване в интернет сайта на общината 
предложение със списък от  мерки   как ще се 
спре емигрирането на младите хора от Берковица.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА-ПАРТНЬОР 
ПО ПРОЕКТ „ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ПОКОЛЕНИЯТА ЗА ЗАКОННОСТ В 
ЕВРОПА“

Берковица е партньор на Община Куиндичи, Италия 
по проект „Обединение на поколенията за законност 
в Европа“/ JOGGLE /, финансиран по Програма 
„Европа на гражданите„ към ЕК. В проекта като 
партньори участват и общините: Камза (Албания), 
Кучова (Албания) и Дорохой (Румъния).  Целта на 
проекта е да се създаде мрежа за сътрудничество 
и взаимопомощ от побратимени градове, които 
да работят заедно в областта на законността чрез 
експертни дискусии и обмяна на добри практики, 
и до голяма степен развитие на дълготрайно 
сътрудничество между петте побратимени градове. 
Проектът цели да обедини гражданите, общините, 
експерти и многобройните участници в гражданското 
общество, които са в полза на демократичната 
законност, и всички заедно да работят за 
„Законността, нейното значение и стойност за 
бъдещето на Европа“. Първата конференция по 
проекта се проведе в периода 21 – 24 ноември 2013 
г. с домакин община Куиндичи, Италия. Темата на 
конференцията бе „Стойността на законността за 
нашето бъдеще“. Темите, които бяха разгледани 
са: „Европейска мрежа в полза на демократична 
законност“,  „Законност: значение, допустимост, 
аспекти и слабости“,  „Стойността на законността 
за новия обществен договор между хората и 
Европа“,  “Прозрачността на административните 
процедури и собствени политики като контраст на 
административните нарушения на местно ниво“, 
„Вредите от беззаконието на местно, национално 
и европейско ниво: от ежедневното незаконно 
поведение до организираната престъпност“. 
Конференцията завърши с церемония по 
подписване на побратимяване  между петте общини. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЛОВИ И 
БИЗНЕС КОНТАКТИ С АВСТРИЯ

С писмо до кмета на Община Берковица Търговският 
съветник към Посолство на Австрия в България 
и ръководител на бюрото на AdvantageAustria – 
д-р Михаел Ангерер предоставя информация, ако 
се прояви интерес от делови контакти с Австрия 
и австрийски компании. За целта е създаден и 
бюлетин „Advantage Austria”. Австрийски фирми, 
които търсят делови контакти в България или 
имат представителства тук, могат  да се намерят на: 
www.advantageaustria.bg – Австрийски компании.
Предварителните условия към заинтересованите са 
да знаят добре английски или немски език и да са 
се регистрирали на сайта  http://www.advantageaus-
tria.org>. Там е публикуван и списък на компаниите.

ОБЩИНСКА АМДИНИСТРАЦИЯ 
-БЕРКОВИЦА

Комисия, назначена със Заповед на Кмета 
на Община Берковица № РД-15-684/29-10-
2013 г- за провеждане на подбора за длъжността 
“Лесовъд“, след провеждане на събеседване  с 
допуснатите кандидати,  предложи  на длъжността 
„Лесовъд“ да бъде назначен Иво Недков Еленков.
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РЕЗУЛТАТЕН ДИАЛОГ МЕЖДУ 

НСОРБ И МОСВ
На 7 ноември 2013 г. се проведе среща между 
ръководството на МОСВ и НСОРБ за обсъждане на 
проекта на Наредба за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци. Основните 
дискутирани теми бяха размерът на отчисленията 
за периода 2014–2020 г., отпадане на двойния размер 
на отчисленията за депата, които не отговарят на  
нормативните изисквания, както и възможностите 
за стимулиране на  общините, полагащи усилия 
за намаляване на количествата на  депонираните 
отпадъци. В резултат на задълбочените дискусии и 
представените мотиви към  позициите на двете страни, 
се постигнаха следните договорености:   Отпадане 
на широко определените основания за заплащане 
в  двоен размер на отчисленията по чл. 64 от З-на за 
управление на отпадъците, за депата, неотговарящи 
на нормативните изисквания.  Плавно увеличаване 
на размера на отчисленията за периода 2014 –2016 
г. Период, през който ще се изгражда и въвежда 
в експлоатация  необходимата инфраструктура 
за третиране на отпадъците, с цел постигане на 
заложените в законодателството цели за повторна 
употреба и  рециклиране, намаляване на количествата 
на биоразградимите отпадъци, предназначени за 
депониране. Размерът на отчисленията от 2017 
г.  ще нарасне с по-голяма стъпка и за 2020 г. 
следва да достигне 95 лв./т.  депонирани отпадъци.  
НСОРБ вече е предоставило на Министерството 
предложения за размера на отчисленията и е 
изпратило  информация до всички кметове на 
общини и председателите на общински съвети за 
договорените размери на отчисленията за 2014 г. 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВТОРО ОУ 
„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – 

БЕРКОВИЦА

На 13.11.2013 година Второ основно училище 
„Христо Смирненски”  – Берковица беше домакин 
на обучение, организирано от Териториална 
дирекция „Гражданска защита”, област Монтана. 
На мероприятието присъстваха директори на 
училища от общините Берковица, Чипровци, Георги 
Дамяново и Вършец. Лекторът А. Качамачков 
представи План за защита при бедствия, аварии и 
пожари за учебната 2013/2014 година и  презентация 
на тема: Реагиране при радиационна авария в АЕЦ 
Козлодуй. Щабът към училището и СИП – Млад 
огнеборец демонстрираха пред присъстващите как 
трябва да се реагира при авария в АЕЦ Козлодуй.

ИНТЕРЕСНА НАХОДКА В СЕЛО  
ГАГАНИЦА

При слагането на постамент на паметник в 
гробищен парк на с. Гаганица, един от работниците 
попада на интересна находка – фигура на мъж 
/божество/. При разкопаването фигурата е 
счупена на две части. Гробищният парк се намира 
в местността „Грамаге“, някогашно антично 
селище /тракийско/. Там са откривани оброчни 
плочи на различни божества, монети и др. 
Лидия Евлогиева- секретар на НЧ „Съгласие“

КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА 
ВЪНШНА УКРАСА „КОЛЕДА В 

БЕРКОВИЦА“
Организация "Заедно за Берковица" стартира 
провеждането на празничен, коледен  конкурс за 
най-красива външна украса "Коледа в Берковица". 
Това е първата инициатива на тази неправителствена 
организация, която се учредява в момента в 
Берковица. Конкурсът ще има за цел да награди 
притежателят на най-хубавата външна коледна 
украса в града.  Победителят ще бъде избран чрез 
харесванията на изпратена от него снимка/и на 
специална страница в социалната мрежа Facebook.  
В конкурса ще участват само снимки на външни 
коледни украси. С него се цели да се стимулира 
по-голяма част от населението в украсяването и 
промяната на облика на града ни в навечерието 
на Коледните празници.  Крайният срок за 
изпращане на снимки и край на конкурса е 00:00 ч.
на 22.12.2013 г.  Наградата от 100.00 лева ще 
бъде връчена на победителят на 23.12.2013 г.
За участие в конкурса се допускат само снимки 
на външни фасади, балкони, дворни площи и 
др. Снимки на вътрешна декорация няма да 
участват в конкурса. Изисквания и правила 
за участие в конкурса "Коледа в Берковица":
Конкурсът "Коледа в Берковица" има за цел да 
мотивира по-голяма част от нашите съграждани към 
празнично украсяване на домовете им. Светлините, 
коледните мотиви и украсените дръвчета ще 
приповдигнат духа на хората и ще внесат лъч светлина, 
надежда и усмивка в напрегнатото ежедневие. 
1. За участие се допускат само снимки на 
външна коледна украса - дворни площи, 
балкони, покриви, къщи, прозорци и т.н.  
2. Снимки на вътрешна коледна украса - 
антрета, стаи и др. не се допускат за участие 
в конурса и техните харесвания не се 
зачитат при преброяването и надпреварата. 
3. Наградата от 100.00 лв ще бъде 
получена от собственика на снимката, 
събрала най-много харесвания. 
4. Начало на конкурса - 00:00ч. /25.11.2013г./ 
Край на конкурса - 00:00ч. /22.12.2013г./
5. В конкурса имат право да участват само физически 
лица или група от физически лица и техните 
частни домове. Фирмени сгради, офиси и т.н не 
могат да участват в конкурса "Коледа в Берковица".  
6. За участие в конкурса се допускат 
само снимки от град Берковица.

се създаде и по конкретен проблем. Консултативен 
орган, който осъществява обществен контрол на 
местно ниво  и оказва съдействие на местната власт 
при формирането и реализирането на нейната 
политика по различни въпроси от местно естество. 
Форма на сдружаване, която дава възможност на 
широк кръг граждани да  участват в обществения 
и икономическия живот на общността и да „бъдат 
чути” от  местната власт по въпроси, свързани с 
техните потребности и интереси.  Най–общо казано, 
Обществените съвети са доброволни институции на 
общността (териториална, социална, професионална 
и др.) и възникват, както по инициатива на 
гражданите, така и по предложение на местната власт 
и институциите. Някои от тях са регламентирани 
със Закона за социалното подпомагане, Закона за 
туризма, Закона за насърчаване на заетостта, Закона 
за народната просвета, Закона за закрила и развитие 
на културата и др. В тези случаи учредяването им 
обикновено става по предложение на Кмета и с 
решение на Общинския съвет.  Законът за местното 
самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА)  също дава възможност на общините 
да инициират създаването на обществени  съвети 
с различен предмет на дейност, без това да е 
регламентирано изрично в  някой от останалите 
закони или подзаконови нормативни актове. Други 
съвети обаче възникват по инициатива на граждани, 
неправителствени организации или представители 
на общински институции и дейността им не е 
свързана с цитираните закони, а е в отговор на 
възникнали местни потребности или проблеми. 
Учредяването им става на общо събрание, на 
което приемат и основните цели и приоритети в 
работата си. Независимо кой е инициатор на идеята 
и какъв е начинът на учредяване, Обществените 
съвети, в качеството си на доброволни сдружения, 
са призвани  да работят за развитието и 
добруването на местната общност. Общественият 
съвет е доброволна и независима организация 
на общността, която обединява гражданите. 

продължение от стр. 1

на властта в селата, за формиране на отряди, които 
да заминат за овладяване на околийския център 
Берковица. На 23 септември в много селища на 
околията властта преминава в ръцете на комунисти и 
земеделци. На 24 септември е завзет и гр. Берковица. 
От тук се изпращат отряди към Петроханския проход, 
под командването на Замфир Попов. Кървавата 
разправа с населението от онези години създават 
цял дял в българската литература, известна като 
"септемврийска" (напр. Гео Милев). През Втората 
световна война мнозина участват във въоръжената 
съпротива. Истински растеж на града в икономическо 
и културно отношение се извърши през втората 
половина на ХХ век, когато са построени много 
заводи: дървообработващ, за абразивни инструменти, 
мрамор, пластмаси, метал и редица други 
предприятия. Градът бе благоустроен. Изграждат 
се нови училища, читалище, музей, художествена 
галерия, минерална баня, стадион, спортни 
площадки, почивни станции и туристически хижи.

продължение от стр. 1

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА 
ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА 

„КОМЕНСКИ“

От 21 до 27 октомври 2013 г. в Полша се проведе  втора, 
официална, работна среща по проект „Превенция и 
образование–сътрудничество между местни власти и 
полицията, насочено към училищата и образователните 
институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 между 
Община Берковица и ЦРЧР, финансиран по Регионални 
партньорства на секторна програма „Коменски” на 
Програма „Учене през целия живот“, организирана 
от координатора на проекта Община Елбльог. 
Община Берковица бе представена от служители на 
администрацията, Трето ОУ „Иван Вазов“, Гимназия 
„Д-р Иван Панов“ и Районно управление Полиция. 
Българската делегация и партньорите от Полша взеха 
участие в  панелни дискусии на теми:  „Насилието в 
училище и наказателни деяния, извършени от деца и 
младежи в рамките на училището (различни видове 
насилие в училище, тяхното положение и влияние),   
„Основните проблеми и училищните заплахи 
пред, които училището бе изправено напоследък и 
начина, по който ги решава“,  „Квалификацията на 
преподавателите в областта на младежката престъпност 
и деморализация“, „Полицейските програми за 
превенция, насочени към училищата и образователните 
институции“, „Единни класове и сътрудничество с 
полицията в Елбльог“, „Възможността за ползване 
на ресурсите на Парка на технологиите в подкрепа 
на сътрудничеството на полицията и училищата 
в превантивната си дейност“ и др. Организирани 
бяха и работни срещи, посещения и представяне 
на презентации. Всички участници в проекта и 
работните срещи получиха  сертификати за участие.
Този проект е финансиран с подкрепата на ЕК по 
Програма „Учене през целия живот“, дейност Регионални 
партньорства на секторна програма „Коменски“.

136 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 

БЕРКОВИЦА

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА 
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА 

НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
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21 НОЕМВРИ – ДЕН НА 
ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО И 

МЛАДЕЖ

На 21 ноември Светата Православна църкава 
чества празника Въведение Богородично – Деня на 
християнското семейство и младеж. По този повод  
в Берковица бе организирана богата празнична 
програма с участието на деца от СИП “ Религия“ към 
второ ОУ „Христо Смирненски” с ръководител Надя 
Тимчева и ученици от Гимназия „Д-р Иван Панов“. 
В храм „Рождество Богородично“ бе отслужена 
прзнична Света литургия, от където с Литийно 
шествие всички се отправиха към Детски център 
„Камбанка“ . Специален гост  на празника бе Негово  
Високопреосвещенство Видински Митрополит 
Дометиан, който поздрави всички с празника и 
благослови жителите на Община Берковица. Сред 
гостите на събитието  бяха Негово Високопреподобие 
архимандрит Антим– протосингел на Видински 
митрополит, Архимандрит Йоан, Отец Евгени,  
инж. Юлиян Иванов – председател на ОбС, Зам. 
кметът  Гергана Антонов и Анелия Якимова – гл 
експерт „Образование“ към ОбА – Берковица. 
Присъстващите имаха възможността да чуят 
беседа за  празника Въведение Богородично на 
тема „Християнското семейство и възпитанието на 
подрастващите”. Празничната програма включваше 
изпълнения на църковни песни на смесен хор 
с ръководител Петър Петров,  Радина Таскова, 
ученичка в Гимназия „Д-р Иван Панов“ – Берковица  
представи своето есе, което спечели първа награда на 
12-тия Национален конкурс „Бог е любов“, проведен 
на 9-10 юни 2013 г. в Рилския манастир „Св. Йоан 
Рилски“, а децата  от второ ОУ „Христо Смирненски”  
бяха подготвили специална програма, посветена 
на Въведение Богородично и  казаха  „молитва“.

СПОРТЕН ПРАЗНИК НА ЦДГ 
„ПРОЛЕТНА ДЪГА“

В навечерието на 1 ноември  2013 г. ЦДГ „Пролетна 
дъга“ проведе ежегодния, есенен,  спортен празник 
по безопасност на движението под надслов 
„Мога да пресичам сам, вече съм голям“. Пред 
гостуващата есен и герои от приказки,  чрез спортно 
подготвителни игри децата показаха наученото за 
пътните знаци, светофара и пешеходната пътека. 
Спортната зала се огласи от радостните викове на 
отборите,  участващи в състезанията. Участниците 
бяха наградени със спортни уреди и пособия.

УРОК ПО ТОЛЕРАНТНОСТ

На 15 ноември в Трето основно училище „Иван 
Вазов“ бе проведен  Урок по толерантност. 
Учениците говориха за важните неща в живота и 
обсъдиха как да станат по-добри. Предложиха  как 
да направят деня по-добър за себе си и за околните. 
Стигна се  до извода, че  човек трябва да постъпва 
с другите така, както иска да се отнасят към него.  

УСПЕХИ ЗА ВТОРО ОУ „ХРИСТО 
СМИРНЕНСКИ“ НА НАЦИОНАЛЕН 

КОНКУРС

Младите журналисти от Второ основно училище 
„Христо Смирненски“ – Берковица се класираха 
на второ място в шестото издание на Националния 
конкурс „Стоян Михайловски“. Екипът, който 
списва училищния вестник „Ведбал“, участва за 
втори път. Миналата година майсторите на словото 
спечелиха поощрителна награда, а тази година заеха 
почетното второ място и се наредиха до клубове 
по журналистика и гимназии от Велико Търново, 
Пловдив и Сопот. От няколко години вестник 
„Ведбал“ присъства в училищния живот на учители 
и ученици. Ежемесечното издание информира 
читателите си за мероприятията, които се провеждат 
в учебното заведение, и за наградите, които печелят 
учениците от училището. Малките журналисти 
провеждат интервюта, пишат стихове и разкази, 
участват в обновяването на електронния вариант 
на вестника с адрес www.vedbal.dir.bg, изработват 
брошури. На 30 септември 2013 година излезе и 
юбилеен брой, който бе предложен на вниманието 
на жителите от нашия град,  по време  на юбилейния 
концерт в Читалище „Иван Вазов – 1872“, 
Берковица.  Хартиения вариант на вестник „Ведбал“ 
можете да намерите на адрес:www.2ou-berk.com.

ЕСЕНЕН  ПРАЗНИК

С оригинална изложба от природни материали 
и впечатляващ спектакъл група "Гъбка" от 
ЦДГ "Пролетна дъга" изпрати есента. С песни, 
драматизация и танци децата представиха 
цялата палитра на есенното плодородие. 
Родителите се запознаха с работата в групата за 
формиране на умения и навици за опазване на 
околната среда и възпитаване на естетическо 
отношение към нея. Танца на есенните листа 
и гъбки бе възнаграден с бурни аплодисменти.

ПРАЗНИК НА ПРИЕМНИ ДЕЦА И 
РОДИТЕЛИ

Детски празник, по случай рождения ден
на едно от приемните деца, настанени 
на територията на Община Берковица се 
проведе в Детски център „Камбанка“. На 
тържеството присъстваха всички малчугани и 
техните приемни родители, които от сърце се 
радваха на детския смях и непринудени усмивки. 
Рожденикът получи много подаръци и пожелания за 
здраве, красиви пътечки на безгрижното детство 
и родителска любов. Тържеството грабна гостите 
още от самото начало, което е показателно, 
че приемните деца получават заслужено внимание. 

УСПЕХИ ПРИ КОЛОЕЗДАЧИТЕ

В края на месец  октомври 2013 г. кметът на 
Община Берковица Димитранка  Каменова 
прие състезателите по приложно колоездене. 
Те направиха отчет за изминалата състезателна 
година, благодариха за финансовата подкрепа на 
клуба и връчиха купите за крайното класиране. 
Тази година децата на Берковица поставиха 
рекорд в историята на приложното колоездене. 
На шест кръга от Републиканският шампионат 
отборите ни спечелиха шест първи места, с което 
отново станаха носители на преходната купа за 
2013 г. Няколко поредни години тя е в Берковица, 
което радва и задължава състезатели и треньори. 
Г-жа Каменова поздрави състезателите, като 
им пожела здраве, успехи и да продължават да 
прославят Берковица в страната и чужбина.


