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Разпространява се безплатно!

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПОЛУЧИХА ДРЪВЧЕТА
ОТ КМЕТА ДИМИТРАНКА
КАМЕНОВА

В навечерието на 24 май – Денят на българската
просвета, култура и славянска писменост, кметът
Димитранка Каменова изпрати поздравителни
адреси и дръвчета до всички училища, детски
градини и читалища в общината. Така г-жа Каменова
продължава кампанията „Да върнем зеленината
на Берковица“, която започна в началото на април
и ще продължи до края на годината. В поздрава
си към учителите и културните дейци, кметът
призова :„Да утвърждаваме българското си начало в
търсене на високи духовни и културни хоризонти“.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА
КАМЕНОВА СКЛЮЧИ ДОГОВОР
СЪС ВТОРО СДРУЖЕНИЕ
НА СОБСТВЕНИЦИ НА
МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

На 19 май 2015 г. кметът на Община Берковица
г-жа Димитранка Каменова сключи договор със
сдружение на собствениците от ж.к Заряница – бл.
10, 12 и 13 да го представлява при сключването
на договор за участие в Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради. Договорът се сключи на
основание одобрено заявление за интерес и
финансова помощ. По силата му Община Берковица
ще представлява сдружението пред Областния
управител и Българска банка за развитие с цел
получаване
на
необходимото
финансиране
за обновяване на сградата по Програмата.

ЦВЕТНИ ФАНТАЗИИ ЗА
ДЕЦАТА НА БЕРКОВИЦА

Кметът благодари на собствениците за инициативата
и предприемчивостта, и най-вече, че са повярвали в
Открито ателие за цветни фантазии ще подари общината да се включат в Програмата. Г-жа Каменова
Община Берковица на всички деца за 1 юни. Всички допълни, че продължава работата по промяна
малчугани ще имат възможност да се докоснат облика на жилищните квартали в Берковица.
до своите цветни мечти, рисувайки в Градската
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
художествена галерия, която ще отвори врати в
ЗАПОЧВА ПОЧИСТВАНЕТО ПО
Деня на детето. Всеки малък палавник ще може
да експериментира в различни стилове с бои и КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ
БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“
блокче, осигурени от общината. От 10:00 часа до
16.30 часа на 1 юни /понеделник/ всички деца, За поредна година Община Берковица се включва в
които искат да рисуват да заповядат в Градска кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“.
художествена галерия – Берковица. За вдъхновение На 31 май училищата в Берковица ще почистват
на младите художници ще послужат експозициите училищни дворове и площадки за игра на децата. На
в галерията. С децата ще работи художникът 7 юни общинското ръководство призовава всички
Валентин Герасимов. Най-талантливите художници жители на общината да направят града още пои техните рисунки
ще бъдат
наградени. чист, по-уютен и по-зелен, като излязат да почистят
Мили деца, подарете си един необикновен паркове и местности, в близост до града.Тези,
детски празник с много цветни фантазии ! които имат желание да участват в инициативата
могат да го направят и по време на кампанията
Национална програма
„АКТИВИРАНЕ НА
за почистване на района, в който живеят, улица,
НЕАКТИВНИ ЛИЦА“
Вие сте младежи до 29 години- не учите, не работите междублоково пространство. На 27 юни ще се
и не сте регистрирани в Дирекция “Бюро по труда“ гр. почистват коритата на реките и местностите около
тях. От страна на общинска администрация ще
Берковица
бъдат предоставени чували и ръкавици. За повече
МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОР - Йорданка Илиева
Аз Ви търся! Потърсете ме и ВИЕ !
информация можете да се обърнете към еколога на
За контакти: пл. Йордан Радичков 4; ет. 2 стая 214
Община Берковица Милена Иванова на тел. 0953/89тел: 0885461302
112, стая 112 на ОбА. Заедно на 31 май, 7 и 27 юни !

БЕРКОВИЦА ПРАЗНУВА 24 МАЙ
С ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ И
ГОЛЯМО ХОРО В ПОДКРЕПА НА
КАМПАНИЯТА „АЗ ХАРЕСВАМ
БЪЛГАРСКИТЕ ТАНЦИ“

С празничен концерт започна тържественото
отбелязване на 24 май в Берковица. Кметът
на Община Берковица Димитранка Каменова
поздрави всички учители, културни и просветни
дейци с празника. В навечерието на 24 май г-жа
Каменова подари на всяко училище и детска
градина дръвче, което да засадят в дворовете си
като продължение на кампанията и „Да върнем
зеленината на Берковица“, която ще продължи до
края на годината. В празничния ден на площада пред
Общината се събра голямо множество от граждани и
участници в концерта, които се хванаха на голямото
хоро, в подкрепа на кампанията „Аз харесвам
българските танци“. В хорото се включиха и всички
самодейни състави към читалищата в Община
Берковица. Заснетият клип от инициативата ще
бъде разпространен в интернет пространството.

ЦДГ „ЗВЪНЧЕ“ – БЕРКОВИЦА
НАВЪРШИ 40 ГОДИНИ

Със спектакъл, достоен за 40-годишен юбилей,
възпитаниците на ЦДГ ”Звънче” очароваха своите
гости. Родители, някогашни възпитаници в тази
детска градина, и не само те, колеги от всички
училища и детски градини в общината, бяха
изпълнили до краен предел големия салон на НЧ
„Иван Вазов-1872”. Тържеството уважиха Радослав
Найденов- зам.-кмет на Община Берковица,
Анелия Якимова гл. експерт „Образование“,
директори на училища и детски градини, бивши
служители в детската градина. След официалната
част на сцената се появиха невероятно красиви и
подготвени картини. Всичко си заслужаваше да се
види и беше оценено по достойнство от публиката
с непрекъснатите ръкопляскания. ЦДГ„Звънче”е
открита на 4 септември 1975 година. Започва
функционирането си с шест групи и носи името
„Митко Палаузов”. Детското заведение бележи
дългогодишни успехи в учебно-възпитателната си
работа. Новото и име „Звънче” е избрано от учители
и деца през 1995 год., чествайки 20 годишен юбилей.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 22 май 2015 година се проведе редовно заседание
на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински
съветници. Внесени бяха 3 извънредни докладни,
от които едната бе оттеглена от кмета Димитранка
Каменова, а другите гласувани и внесени за
разглеждане на сесията. Местният парламент
прие: отчет за дейността на Дом за стари хора с
ОЛБ гр. Берковица, отчет за дейността на ДДМУИ
гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване
на работата и отчет за дейността на Защитено
жилище за хора с умствена изостаналост гр.
Берковица, проблеми и мерки за подобряване на
работата. На сесията бе гласувано и разкриването
на социална услуга Семейно-консултативен център
(СКЦ) и предоставяне за безвъзмездно ползване
на общински имот, находящ се в кв. „Раковица“.
В точка питания, предложения и становища по
обществено значими въпроси г-жа Каменова
отговори на няколко въпроса, поставени и от
съветниците за зона Ком и пътя до там, паветата и
за основните ремонти по улиците „Николаевска“ и
„Александровска“. Кметът заяви, че до 1-2 месеца
2-та имота в зона Ком ще бъдат предоставени на
общината, защото в момента активно се движи
въпроса, предстои среща с дружество „Ком 2016“
за бъдещата работа, а пясъкът и неравностите
по паветата ще бъдат отстранени. Г-жа Каменова
допълни още, че ще намери финансиране за
пътя до зона Ком, макар частично и това, което
ръководството е обещало ще го гони до край.

„ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ,
ТАНЦИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ
ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ”

За първа година в село Боровци на 6 юни
2015 г. от 10.00 часа ще се проведе фолклорен
фестивал „ Фестивал на песните, танците и
традиционните храни и занаяти в Боровци“.
Събитието се организира от НЧ”Развитие-1927”
село Боровци с подкрепата на Община Берковица
и кметство Боровци. Фолклорният
фестивал
„ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, ТАНЦИТЕ И
ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В
БОРОВЦИ” няма конкурсен характер и чрез
провеждането му се дава възможност за изява
на непрофесионални групи и изпълнители. Във
фестивала могат да участват танцови и певчески
групи за автентичен и обработен фолклор, както
и индивидуални изпълнители без възрастови
ограничения. Фестивала
се провежда
на
открита сцена на площада в село Боровци.
Мероприятия, съпътстващи фолклорната програма:
изложба и дегустация на ястия и обредни хлябове,
етнографска изложба, отразяваща бита на
хората от селото в „Старата боровска къща” и
изложба на занаятчии. Цели на фестивала: Да
съхранява, разпространява, развива и представи
пъстротата на българското народно творчество
и занаяти в тяхното многообразие, богатство и
колорит. Да събере изпълнителите и любителите
на
българския
фолклор
и
традиционни
занаяти, да ги обедини в една обща изява. Да
осъществи приемственост между поколенията.
Да популяризира с.Боровци като населено
място , което съхранява и обогатява културнофолклорното наследство на Берковския край.

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С
ИЗЯВАНИ ДАРБИ

Започна приемането на искания за предоставяне
на закрила на деца с изявени дарби. Кандидатите
имат право на еднократно финансово подпомагане
в областта на науката, изкуството и спорта.
Комплектът документи, с които се кандидатства
за специална закрила на дете с изявени дарби
се подава до Кмета на Община Берковица.
Специалната закрила се предоставя по искане на:
1. Родител;
2. Настойник;
3. Лице, полагащо грижи за детето.
Необходими документи:
1. Искане за предоставяне на закрила на деца с
изявени дарби по образец, съгласно Приложение 2;
2. Копие от удостоверение за раждане или лична
карта;
3. Служебна бележка, издадена от училището,
удостоверяваща, че детето е ученик;
4. Документ, удостоверяващ класиране или
спечелена награда.
Подробно
можете
да
се
запознаете
с
Наредбата и да изтеглите за попълване
искането за закрила на деца с дарби в сайта на
Община Берковица – раздел „Образование“.
Документи се приемат в Центъра за услуги и
информация на гражданите до 25 юни 2015 година.

ВТОРИ КРЪГ ОТ
РЕПУБЛИКАНСКИ
ШАМПИОНАТ ПО ПРИЛОЖНО
КОЛОЕЗДЕНЕ

На 22 и 23 май 2015 г. Берковица бе домакин на
Втория кръг от Републиканския шампионат по
приложно колоездене „ Младежта за безопасност
на движението“. Участие взеха 5
отбора от
страната. Берковица се представи с два отбора. На
откриването присъства г-н Светослав Кръстев –
председател на Национално движение „Приложно
колоездене“. Той благодари на кмета на Община
Берковица за организацията, която са създали и
пожела на всички участници „успешен старт и
добър финал“. Официалното откриване бе на 23
май 2015 г. в 9.00 часа на пл.”Радичков” . Кметът
Димитранка Каменова също поздрави участниците
и им пожела успех. Сред официалните гости на
събитието бяха инж. Юлиян Иванов – председател
на ОбС Берковица, Петко Евстатиев СБА Монтана,
Недко Петров – СБА Берковица, Анелия Якимова
– гл. експерт „Образование“, и представител на
РУ „Полиция“ Берковица. Участниците се изявиха
в следните дисциплини – Майсторско управление
на велосипед по техническа пътека, управление на
велосипед в реална пътна обстановка и практически
изпит за оказване на медицинска помощ. Първият
ден от шампионата състезателите решаваха
индивидуални тестове по ЗДП и техническо владеене
на велосипед. Специалната награда на кмета на
Община Берковица –велосипед, грабна първи отбор
на града домакин. Втори е отборът на Силистра
и трети – втори отбор на Берковица. Следват
Медковец и Челопеч. Всеки участник в състезанията
получи лична награда за участие, осигурени от
кмета на Община Берковица. В организираната
програма за велосипедистите бе включено и
посещение на Клисурския манастир. Специалната
награда на БЧК спечели първи отбор на Берковица,

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”
БЕРКОВИЦА

Работодателите, желаещи да се включат в схемата
„Младежка заетост”, могат да подават своите заявки
в бюрото по труда в цялата страна от 25 май 2015 г.
Схемата е по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се
изпълнява от Агенцията по заетостта на
територията на цялата страна. Тя ще осигури
стаж и обучение на работното място на
младежи на възраст до 29 години включително.
Схемата
„Младежка
заетост”
дава
възможност на работодателите да наемат
младежи
в
две
основни
направления:
• Стажуване: Работодателят или определен от него
служител да изпълнява ролята на наставник на
наетия по схемата младеж. Целта е максимално
усвояване на практически умения по придобита
професия или специалност в рамките на стажа;
• Обучение по време на работа: По време на
работния процес тече и обучение на служителя
по определена професия или специалност, като за
целта се предвижда работодателят или определен от
него служител да изпълнява ролята на наставник на
включения в обучение по време на работа младеж.
И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите
е различен от населеното място на работа, се
осигуряват средства за транспорт от и до работното
място за първия месец от стажа/обучението.
На работодателите, които осигурят стажуване
по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
• възнаграждения в размер на минималния
осигурителен доход
за съответната основна
икономическа дейност и квалификационна
група професии за съответната година, към
която се отнася разкритото стажантско място;
•
здравните
и
социалните
осигуровки
на
младежите
за
срок
от
6
месеца.
Ако след изтичането на стажа младежът остане
на работа и сключи безсрочен трудов договор,
на работодателя ще бъдат допълнително
покрити разходите за социално и здравно
осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите
за възнаграждението на наставника по време
на стажуване няма да бъдат покрити от
схемата и остават за сметка на работодателя.
На работодателите, които осигурят обучение
по схемата, ще бъдат поети разходите за:
• възнаграждения на наетото лице в размер на
90% от минималната работна заплата за страната;
•
разходите
за
здравни
и
социални
осигуровки
за
срок
от
6
месеца.
Разходите за възнаграждение на определения от
работодателя наставник ще бъдат поети от програмата
(1/2 от минималната работна заплата за страната)
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА
0953 88371; 0953
80 120;
0953 88 341
а наградата за дете с най-малко наказателни
точки при решаването на индивидуалните
тестове взеха Ива Гиздова и Валери Желязкова,
които решиха листовките с 0 наказателни точки.

При индивидуалното класиране момичета:

1-во място - Ива Гиздова от гр.
Берковица
2-ро място - Ралица Каменова от гр.
Берковица
3-то място - Валери Желязкова от гр.
Берковица
Индивидуално

класиране

момчета:

1-во място - Стелиян Бошнаков от гр.
Силистра
2-ро място - Цветан Алексиев от
Челопеч
3-то място - Дани Кръстев от гр.
Берковица
Честито на победителите !
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ГРАДЪТ НА МАЛИНИТЕ,
ПОБЕДИТЕЛИ ОТ КОНКУРСА ЗА
КЕСТЕНИТЕ И ЛЯТНАТА
ЕСЕ И ИЛЮСТРАЦИЯ „ЛЕТЕНЕ
ПРОХЛАДА…
ПО РАДИЧКОВ“

Сгушен в полите на Стара планина, потънал в цветя
и зеленина градът ни е бил един от окръжните
административни центрове на Северозапада.
Разделен на махали – Беговица, Заряница, Вароша,
Казан махала, Новата махала, Сарая. Циганската…
Утрото винаги е ведро и спокойно, аранжирано
с отмерените удари на старинния часовник /
някои краеведи казват връстник на Паисиевата
история/. В централната част на града са наредени
в своеобразен венец магазините. Започвам от
Нуриата, той е отворил дюкяна си – бръснарница,
поръсил и помел тротоара, поставил неизменните,
бъркани с пиявици на прозореца, избърсва с кърпа
тезгяха и сяда да пие първото си сутрешно кафе.
Фурнаджиите са запалили вече фурните, месарите
са извадили ченгелите за месо и вече почукват
с ножовете и сатърите по грамадните кестенови
трупи, които им служат за транжорни маси. Вдигат
се ролетки, скърцат старите немазани врати, чува се
шум на колела, глъч… Пред кафенетата са насядали
първите мераклии и любители на турското кафе.
Пъргав чирак разнася пухкави и топли симиди
в лескова кошница увити в бял месал. Гершон,
Цветарски, Русафов, Георгиев, Шекерджийски, се
надпреварват кой по-пръв ще отвори и да предложи
стоката си. Какви баклави правеха Митко Бозата
и Гошо Яйчара ?! Самобитни майсторки шиеха
пухкави юргани и дюшеци, тъкаха килими…
Външните врати на дворовете оставаха отключени,
циганите не крадяха. Бакъри и други ценни вещи
стояха непокътнати из дворовете. Имахме си и
индустрия, не с бълващи комини… Фабрика за
столове на Фалцари, мраморна кариера, фирмата
за производство на малиново вино и сиропи на
Шекерджийски, прочули се по целия свят. Да не
говорим за копринената буба, която се отглеждаше в
почти всяка къща. В града ни имаше 3 книжарници
– Кадийски, Стефи и Цветарски, в тях наша и
световна литературна класика… Но файтоните бяха
приказно нещо. Пътуваш ли с влака към Берковица,
още от Йончови ханове сърцето ти забива лудо, като
ти се мерне във височините връх Ком. На гарата
те чакат Милчо, Пенчо, Зверо, Арнаутино, някой
от тях ти е грабнал багажа и те води към файтона.
Колко е хубаво да се завърнеш в бащината къща, да
бръкнеш скришом /както едно време/ в кутията от
кафе на баба за бучка захар или в буркана със сладко
?! Знаете ли за вагоните с буби, които отиваха за
преработка в Италия ? Купувахте ли си из София
в кесийка ароматни печени берковски кестени ?
Помните ли пазара на Малка Коледа, скърцащите от
селата каруци със заклани прасета, купищата пресни
яйца, хубавиа на каракачаните кашкавал. Помните
ли купищата кестени и циганчетата около тях и
грамадните буки в Балкана ? Ходите ли на Алчов
баир, Калето, Синия вир, Ашиклар, Хайдушките
водопади, Здравченица, Петрохан и Ком ? Къде
остана чувството ви за хумор ? Сигурен съм, че няма
друго населено място у нас, където всеки човек си има
толкова подходящ и точен прякор, който да отговаря
на характера и визията на носителя. Едва ли вече
някой си спомня за рекламата, опъната над сградата
дето беше офиса на БГА „Балкан“, до паметника
на Царя Освободител – до Народното събрание,
който призоваваше: „Летувайте в Берковица –
градът на малините, кестените и лятната прохлада!“
Георги Генов
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ДАРЕНИЕ ЗА ЦНСТДМУ –
БЕРКОВИЦА

Дейностите по информация и публичност в
рамките на проект „Ново начало – разкриване
на Център за настаняване от семеен тип за деца с
увреждания в Община Берковица“ (финансиран
по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски социален фонд – Договор с
референтен № BG051PO001-5.2.12-0069-С0001,
сключен между Община Берковица и Агенция
за социално подпомагане за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ), привличат
вниманието на случайно преминаващи покрай
къщата лица. По този начин анонимен дарител, с
инициали С.П.И., допринесе за благоденствието
на децата в дома, подарявайки на потребителите
лятна тента, която да ги пази от жарките лъчи на
слънцето в двора. Надеждата е, че този пример
ще стане заразителен и за други хора, имащи
възможност да подкрепят по някакъв начин
неравностойната съдба на децата, живеещи в къщата

Конкурсът за есе и илюстрация „Летене по
Радичков“ е организиран от Община Берковица,
Гимназия „Д-р Иван Панов“, издателска къща
„Анубис“, сдружение „Образование и културно
наследство“ и Българско училищно настоятелствоБерковица. Темата бе: “Винаги се връщам към
мястото, където съм роден. От там се зареждам с
енергия. Всичко беше подредено.. После разбрах,
че това е хармония…” (Йордан Радичков). Всички
победители получиха грамоти, книги от издателска
къща „Анубис“ и парични награди от кмета
на Община Берковица Димитранка Каменова.
Илюстрация
1. място
Кристина Бисерова Йорданова
ПГ „Найден Геров”, гр. Лом
2. място
БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 9 МАЙ –
Денис Христов Иванов
ДЕН НА ПОБЕДАТА
СОУ „Васил Левски”, гр. Роман
3. място
Ивета Григориева Димова
Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица
Есе
1. място
Ралица Росенова Асенова
Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица
2. място
Мария Ивайлова Спасова
ГПЧЕ „Петър Богдан”, гр. Монтана
3. място
Берковица отбеляза 70-годишнината от края на
Дарена Ивайлова Дилчовска
Втората световна война. На 9 май в градската
СОУ „Христо Ботев”, гр. Враца
градина се проведе общоградско поклонение и
15 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ
полагане на цветя на Паметника на загиналите
„НАРОДЕН БУДИТЕЛ“
във войните. Събитието уважиха председателят
на ОбС – Юлиян Иванов, зам.-кметът Радослав
Найденов и общински съветници. Общественици
се събраха пред паметните плочи на загиналите
и сведоха глави пред светлия им подвиг. На 9
май цялото човечество почита една от своите
най-големи исторически победи. Тази година
се навършват 70 години от капитулацията на
Германия и края на Втората световна война.

БЕРКОВСКИТЕ БИАТЛОНИСТИ
С КУПА БЪЛГАРИЯ
15 години от създаване на сдружение „Народен
будител“ на учителите пенсионери отпразнуваха
в големия салон на НЧ „Иван Вазов-1872“ –
Берковица на 4 май 2015 година. Празникът бе
уважен от председателя на ОбС – инж. Юлиян
Иванов и гл. експерт образование към ОбА – Анелия
Якимова. Г-н Иванов поздрави всички учители
пенсионери от свое име и от името на кмета г-жа
Димитранка Каменова, както и поднесе подарък
фотоапарат за сдружението. С кратка презентация
бе припомнена историята за създаване на
сдружението, разказано бе и за живота на членовете
в него. Клубът е създаден през 2000 година от група
учители-ентусиасти. Пенсионерите благодариха
на кмета за оказаната подкрепа през годините.
Празнуващите бяха поздравени от председателите
на пенсионерските клубове. Празничната програма
продължи с много песни, танци и много настроение.

Пет деца , които са и национални състезатели
– Петьо Иванов, Кристиян Стоянов, Християн
Георгиев, Борислав Яврийски и Мария Здравкова
бяха наградени от Българска федерация по
биатлон с купа „България“ на закриването на
състезателния сезон 2014/2015 за отличното си
представяне през сезона. Пожелаваме им успех
за новия сезон – бързи ски и точни изстрели.
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„РИСУНКИ ОТ МЕН“

ЮБИЛЕЙНО ЧЕСТВАНЕ В
БЕРКОВИЦА НА 70 ГОДИНИ ОТ
КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА

Първа самостоятелна изложба подреди в
Етнографския музей талантливия Иво Пешков на
8 май 2015 г. В експозицията „ Рисунки от мен“ са
представени над 30 картини. Творбите в излoжбaтa
ca плoд нa жeлaниeтo нa aвтopa пpocтo дa pиcyвa и дa
cтoвapи oгpoмния бaгaж, пpeтъпĸaл въoбpaжeниeтo На 7 май 2015 г. с тържествен концерт в Берковица
мy. Събитието е част от мероприятията за бе отбелязана 70-годишнината от края на Втората
отбелязване на Европейската нощ на музеите – 16 май. световна война и Деня на Европа. Събитието е с
фундаментално значение за развоя на Европа и света.
То бе уважено от председателя на ОбС –инж. Юлиян
„СЕВЕРОЗАПАДЕН РОМАНЬ“
Иванов, зам.-кметът Радослав Найденов, много
гости и общественици на Берковица. Организатор
е НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица. Програмата
включваше мултимедийна презентация на Втората
световна война, изпълнения на руски песни от
невероятната група за стари градски песни „Сладък
спомен“, стихотворение, рецитирано от Христа
Юлиянова и песента „Бели ангели“ в изпълнение
на Никол Николова. Цялото вълшебство на
сцената се случи под режисурата на Надя Тимчева.

ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“
ИЗПРАТИ ВИПУСК 2015 И
ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ СИ
ПРАЗНИК

На 15 май 2015 година в библиотека „Йордан
Радичков” при Читалище „Иван Вазов 1872” гр.
Берковица в задушевна и приятелска атмосфера,
любителите на книгите имаха възможност и
се срещнаха с един уникален по начина на
писане автор – Стоян Николов – Торлака и
неговия издател Николай Фенерски, които
представиха „Северозападен романь“, написан
изцяло на торлашки диалект. Срещата премина
в непринуден разговор за проблемите на нашия
край и неговите хора, за бъдещите планове на
автора, за колорита на месния диалект и завърши
с много смях, снимки и раздаване на автографи. На 11 май Гимназия „Д-р Иван Панов” отбеляза
своя патронен празник и изпрати Випуск 2015.
ПРОГРАМА НА 23-ИЯ
Денят не е избран случайно. Това е църковният
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ
празник на светите братя Кирил и Методий.
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
След посрещането на знамената на България и
Гимназия „Д-р Иван Панов”, прозвуча химнът на
„ЛАЧЕНИ ОБУВКИ“
училището, а абитуриентите поднесоха венец пред
29 май 2015 г.
паметника на патрона д-р Иван Панов. Радостни
възгласи се чуваха в училищния двор. Директорът
10:00 часа – Раздел „Музика“
Румян Горков поздрави присъстващите и раздаде
грамоти и награди на най-заслужилите ученици
17:00 часа – Награждаване раздел „Музика“
през изминаващата учебна година. С поздрав
към учениците се обърна и кметът на града
30 май 2015 г.
госпожа Димитранка Каменова, която зарадва
абитуриентите с подаръци. Развълнувана г-жа
10:00 часа – Раздел „Модерни танци“
Каменова ги призова:” Съхранете този ден завинаги
в сърцата си, за да ви напомня за чудния свят на
детството. Знайте, че вашата приказка продължава,
20:00 часа – Гала концерт и награждаване
че ви очакват нови предизвикателства и хоризонти.
Бъдете себе си, вярвайте, мечтайте.” Наградени
31 май 2015 г.
бяха и победителите от конкурса „Летене по
Радичков“. Празникът продължи с много изненади
10:00 часа – Развлекателна програма
и емоции за завършващите. Под аплодисментите
на
всички
присъстващи
абитуриентите
-Киноложка изложба
целунаха за последен път училищното знаме.
Така за тях завърши приказката наречена
– Детски риболов в шадравана
„Училище” и се потопиха в морето на живота.

ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИ ОТ
ЛОМ

В края на април в Градска художествена галерия
„Отец Паисий“ в Берковица бе открита изложба на
художници от Лом. Общо 10 автора показаха своите
картини в експозицията, която включваше над 30
платна. Гости на откриването бяха зам.-кметът
Радослав Найденов, берковските художници и
ценители на изобразителното изкуство. Изложбата
бе посрещната с голям интерес. Четиридесет и
девет творби на художници от Лом e пътувала
близо месец из галерии в Румъния. Експозицията
на българските творци е започнала обиколката из
северната ни съседка в средата на март, когато е
била подредена в Музея на изкуството в Крайова.
23 майстори на четката и молива от различни
поколения са представили живописни платна,
рисунки и акварели. Сред авторите са известни
творци като проф. Бисера Вълева, проф. Стефан
Алтъков, доц. Лаура Димитрова, утвърдени
имена като Иван Манойлов, Николай Пенков,
Кирил Апостолов, Огнян Боянов и младите
Ралица Кирилова, Адриян Вилиянов и други.

РАЙОННИ СЪСТЕЗАНИЯ НА
МПО „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“ В
БЕРКОВИЦА

В Пашината в Берковица се проведоха районните
състезания с Младежките противопожарни отряди
„Млад огнеборец“. Участие взеха 6 отбора от
училищата в Община Берковица. Съревнованията
в двете дисциплини – „400 м. щафетно бягане с
препятствия“ и „бойно разгръщане на състезателна
пътека“ определиха и крайното класиране:

1-во място за Трето ОУ „Иван Вазов“
Берковица – 1050 точки
2-ро място за ОУ с. Бързия – 1022
3-то място за ЛПГ Берковица – 1008

4-то място за Второ ОУ „Христо Смирненски“
Берковица – 1007 точки
5-то място за Първо ОУ „Никола Вапцаров“
Берковица – 983 точки
6-то място за Четвърто ОУ гр. Берковица – 928
точки

Купите, медалите и наградния фонд са осигурени
от Община Берковица. Те бяха връчени от инж.
Юлиян Иванов – председател на ОбС и Биляна
Стаменова, секретар на ОбА – Берковица.
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