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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР
ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В присъствието на Министър- председателя
Бойко Борисов, в Гранитна зала на Министерски
съвет на 13 юни 2012 г. бяха подписани договорите по
оста „Лидер” на Програмата за развитие на селските
райони на обща стойност 67 млн. лева. Договорите
бяха подписани от министъра на земеделието и
храните Мирослав Найденов и връчени официално
от премиера. Сред присъстващите бе и кметът на
община Берковица Димитранка Каменова, която
поздрави министър-председателя за рождения му ден
с думите: „Искам да Ви благодаря, че в един от найличните празници като вашия рожден ден, вместо да
получавате подаръци, Вие днес направихте подаръци
към всички нас кметовете”. Договорите са за проекти
по мярката „ЛИДЕР” от Програмата за развитие
на селските райони и ще бъдат насочени за широк
спектър от дейност – строителство на детски градини,
спортни игрища, ВиК инсталации и ремонт на улици
в малките населени места. Премиерът Бойко Борисов
обясни, че е доволен от скоростта на усвояване на
европейските пари за България. „Това са пари, които
в малките населени райони могат веднага хората да ги
почувстват. Не са малко пари и ако прозрачно и добре
си проведете процедурите, бързо и стегнато, след
няколко месеца можете да започнете строителство...”допълни още той . Министърът на земеделието и
храните Мирослав Найденов посочи, че с подписване
средствата по програма Лидер се договорират изцяло,
а с тях могат да бъдат изграждани инфраструктурни
проекти, канализации, улици, детски градини,
училища, обществени сгради, спортни площадки.
Местните инициативни групи (МИГ) са съставени
от публични, частни и граждански организации,
които на базата на партньорството са взели решения
за приоритетите в развитието на регионите и за
проектите, чрез които те ще се осъществят. Първите
16 договора с МИГ на стойност 61 млн. лева са
били подписани миналата есен, припомни шефът
на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов и
обясни, че успешното реализиране на проектите по
тази мярка на ПРСР ще доведе до децентрализиране
на дейностите по цялата програма. Договорните
средства по Програмата за развитие на селските
райони към 28 май са 3,3 млрд. лв., или 53,5% от
целия бюджет на програмата. Усвоени са 2 млрд. лв.,
или 31,5% от целия бюджет на ПРСР.

СВОБОДНА ЗОНА ЗА ИНТЕРНЕТ

Жителите на гр. Берковица вече могат да
ползват безплатен, безжичен интернет около
площад Радичков. Проектът е осъществен от
община Берковица и местен интернет доставчик.
Резултатът е безпрепятствен достъп до интернет
за хората и възможност за сърфиране по време на
разходка или следобедно кафе.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С
ОДОБРЕН НОВ ПРОЕКТ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА

55 ГОДИНИ КЪЩА-МУЗЕЙ „ИВАН
ВАЗОВ”

Община Берковица е на първо място с 83,4
точки сред 57-те класирани проектни предложения,
одобрени за финансиране по Конкурсна процедура КП
33.10-2012 на Центъра за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства
към Министерството на образованието, младежта
и науката. Проектът „Ефективна и пълноценна
образователна интеграция на децата от ромски
произход чрез иновативно мотивиране на родителите
им” ще се реализира с партньорството на Обществен
съвет по образование, гр. Берковица. Договорът по
проекта предстои да бъде подписан в ЦОИДУЕМ –
Търже ствените че ствания по-повод
София от Кмета на Община Берковица – Димитранка 55-годишнината на къща-музей “Иван Вазов” гр.
Каменова.
Берковица започнаха с официално откриване на
гостуваща изложба “Великата Рилска пустиня”
НАГРАДИХА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ
на Исторически музей гр. Самоков. Гостите на
ДАРБИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА тържеството имаха възможността да видят изложба
акварел на Христо Йончев -Крискарец /1879-1950/.
Сред творбите на художника интерес представляваха
“Стария бор”, “Над мъглите”, “Зима”, “Мусаленското
езеро”, “Скакавците” и др. Ученици от гимназия
“Д-р Иван Панов” изнесоха рецитал по Вазови
произведения и кратка биографична справка за
творческия му път в Берковица. Част от програмата
бе и изпълнението на детски танцов ансамбъл от с.
Бързия. Сред официалните гости на събитието бе
зам. кметът Радослав Найденов, представители от
историческия музей от гр. Самоков, местни културни
и просветни дейци. Програмата за честванията
продължи на 12 юни 2012 г. , където в музея
средношколци от Лесотехническа професионална
гимназия представиха есета на тема “Поклон пред
теб природо”, а на 27 юни 2012 г. бе откриването на
На специална церемония в заседателната зала
гостуваща изложба от София и обсъждане книгата
на ОбА, зам. кметовете Гергана Антонова и Радослав
“Възпети от Вазов” с доктор Стефанка Кръстева.
Найденов наградиха 25 деца от община Берковица
НОВИ 10 ДОГОВОРА ПО
с изявени дарби. Кметът на община Берковица
предоставя специална закрила на тези деца с изявени
ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА
дарби в областта на науката, изкуството и спорта
БЕРКОВИЦА
чрез стипендии и еднократна финансова помощ.
Младите таланти и спортисти получиха и сувенири
от общинското ръководство. Община Берковица е
предложила и 5 деца за финансово подпомагане и
стимулиране чрез национална стипендия.

BERKSTOK 2012

Над 40 групи от България и чужбина се включиха
в рокфестивала „Берксток”, който се проведе на 28, 29,
30 юни и 1 юли 2012 г. в Берковица. Рокфеста даде шанс
предимно на млади групи. „Берксток” е възстановен
след 7 години прекъсване. В съпътстващата програма
на фестивала бяха включени демонстрационни мачове
по ръгби, мини-мотокрос и други прояви. “Берксток”
е основан през 1998 година и до 2005 година се
провеждаше редовно. Именно през 2005 на сцената
на фестивала се качват “бащите на пънка” – Exploited.
В годините 2006-2008 година фестивалът се провежда
на същото място под името “Беркрок”. „Берксток“ е
първият рок фестивал в България, който се излъчи
изцяло на живо в сайта berkstock.bg. Атмосферата на
шоуто си остана неповторима-огромна зелена поляна,
палатков лагер, огньове и голяма сцена. Последният
ден-неделя бе посветен на July Morning. С това парче
всички посрещнаха изгрева на Слънцето на поляната
в Берковица.

Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова връчи нови 10 договора на безработни
за работа по ОП „Развитие на човешките ресурси“,
проект „Нов избор, развитие и реализация“. 10
жени, преминали курс на обучение са назначени с
едногодишни договори на длъжност „градинар“. Те
ще работят на 8 часов работен ден по поддръжка
на паркове и градинки в Берковица. Г-жа Каменова
обърна внимание на заетите по програмата, че
се надява след тази една година те да си намерят
дългосрочна работа, за което и общината ще
съдейства. Тази година, допълни кметът в Община
Берковица ще бъдат заети по програми 105 трайно
безработни лица към БТ.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ
ПРОЕКТ зА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
НА БУЛЕВАРД МРАМОР

Проектът „Реконструкция на открита детска
площадка и градинка на булевард „Мрамор” град
Берковица” е разработен в рамките на Национална
кампания “За чиста околна среда 2012 ” и обявения
от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема “Обичам
природата – и аз участвам”. Финансирането е в размер
до 10 000 лева.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
•Съхранение на природата в района на идеалния
център на град Берковица.
•Създаване на по-благоприятни условия за почивка
и релаксация с достъп само за пешеходци.
•Естетизация на градинката и зелените площи
на булевард Мрамор като европейски модел на
екологична зона за пълноценен отдих.
•Формиране на по-голяма заинтересованост в
местното население и гостите на града за опазване и
грижа на природата в парка.
•Булевардът да остане предпочитано място от
децата, които ще запълват свободните си часове сред
екологично чисто място.
•В предвид разположението на булеварда в
идеалния център на град Берковица, същият е чудесна
алтернатива за игри и отдих.
•Непосредствената му близост до заведения и
близостта му до хотели в центъра на града пък ще
дава възможност за почивка и релаксация на гостите
на града.
•Принос за подобряване облика на градската
инфраструктура.
•Подобренията и оформянето на детската
площадка и градинка на булевард Мрамор - град
Берковица като екологично чисто място за отдих
ще бъде потвърждение за това, че град Берковица
е привлекателно място за туризъм, отмора, спорт и
развлечения.
С реализирането на проекта се цели повишаване
на екологичната култура и изграждане на навици и
самосъзнание за опазване на околната среда, както и
за поддържане на чистота на местата, които се ползват
за игра от децата. Цели се формиране на позитивна
нагласа към природата, затвърждаване на умения и
желание за опазване на околната среда у гражданите
и гостите на града.
ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
Реализирането на дейно стите по проекта
„Реконструкция на открита детска площадка и
градинка на булевард Мрамор – град Берковица
ще създаде по-благоприятни условия за почивка и
ще доведе до по-голяма заинтересованост, както
в местното население, така и в гостите на града
за опазване и грижа за природата, също така
ще допринесе за цялостния облик на градската
инфраструктура. Паркът предлага отлични условия
за игра на открито и напълно безопасно за децата.
Активно участие в осъществяване на проекта ще
вземат, както местната власт, така и училища, фирми,
граждани, сдружения и НПО.
Цялостният ефект от проекта ще е възстановяване
на вече съществуващи спортни съоръжения, създаване
на допълнителен детски кът /според изискванията на
Европейския съюз/, обособяване на места за отдих,
табели, съдове за смет, което ще е предпоставка за
подобряване условията за почивка, както за местното
население, така и за туристите. При изпълняване
на дейностите по проекта ще се изградят навици у
младото поколение за опазване на околната среда.
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Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
www. bgregio.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане
на мерки за енергийна ефективност”
На 4 юли 2012 г. в 10:30 ч. в сградата на Общинска администрация Берковица ще се проведе начална
конференция по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез
въвеждане на мерки за енергийна ефективност” съгласно договор № BG161PO001/4.1-03/2010/069,
сключен с МРРБ и финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер
BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската
образователна инфраструктура на 178 малки общини”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Берковица. Стойността на целият
проект е 870 188.90 лева, от които 739 660.56 лева е съфинансиране от Европейския фонд за регионално
развитие , а 130 528.34 лева е собствен принос на бенефициента. Проектът е с продължителност 18 месеца.
Ръководителят на проекта Гергана Антонова ще представи проектните цели и дейности. Общата цел е
свързана с прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура.
Проектните дейности ще обхванат Трето основно училище „Иван Вазов”, ЦДГ „Малина” и ЦДГ „Пролетна
дъга”.Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в
община Берковица, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от европейския съюз
чрез европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

ЕКИПЪТ ПО ПРИЕМНА ГРИЖА
ПО ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ
СЕМЕЙСТВО” ВЕЧЕ ПРИЕМА
ЗАЯВЛЕНИЯ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/
Общинска администрация –Берковица е
направила разпределение на количествата дърва за
огрев за отоплителен сезон 2012/2013 г. по цена 13,80
лв. без ДДС за 1 пр. куб. м за град Берковица в района
на Държавно горско стопанство - Берковица и от 25
юни 2012 год. започва да приема заявления за добив
на дърва от местното население в насаждения, в
които сечта е приключила от дърводобивните фирми.
Условията за включване в списъците са следните:
1. Лицето и членовете на неговото домакинство
не трябва да имат възстановени гори от Общинските
служба по земеделие – гр. Берковица и те не могат да
задоволят нуждите на домакинството с дървесина от
собствените си гори.
2. Членовете на домакинството трябва да са
постоянно живеещи в гр. Берковица.
3. Членовете на домакинството да не ползват
енергийна помощ от Дирекция “Социа лно
подпомагане” – Берковица.
Максимално допустимите количества при
разпределението на контингента дърва за огрев са :
- за 1 (едно) домакинство - до 5 куб. м.

От началото на годината се реализира
предоставянето на социалната услуга „Приемна
грижа” на територията на община Берковица по проект
“И аз имам семейство” на Агенцията за социално
подпомагане. Финансирането е по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 20072013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051РО001-5.2.11 „Приеми ме”.
Целия пакет от дейности по проект „И аз имам
СЕСИЯ
семейство” е насочен към набиране на кандидати
за приемни семейства, желаещи да осигурят за
определен период от време сигурна и безопасна
среда на попаднали в риск деца. Приоритетна група
за настаняване при приемни родители са децата на
възраст от 0 до 3 години, както и децата с увреждания.
Поощряват се семействата, желаещи да приемат
спешно настаняване на дете в случаи, когато са
застрашени живота и здравето му. Предоставянето
на услугата се осъществява от екипа по приемна
грижа към общината - стая № 305. За повече
информация: Екип по приемна грижа: Общинска
администрация стая № 305 Илиана ВАСИЛЕВА –
На 22 юни 2012 г. се проведе заседание на
0878384930 и Мая СИРАКОВА – 0888807774 Екип ОбС Берковица при следния дневен ред:1.Отчет за
по приемна грижа Агенция социално подпомагане. дейността, финансовите резултати и икономически
Община БЕРКОВИЦА Инвестира във вашето бъдеще! анализ от стопанската дейност за 2011 година
„Кооперативен пазар” ЕООД. Проблеми и
14 ЮЛИ – ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР В на
предложения за тяхното изпълнение. 2.Отчет за
СЕЛО КОМАРЕВО
дейността на Дом за стари хора , проблеми и мерки
Съборът на село Комарево се провежда през за подобряване на работата. 3.Отчет за дейността на
месец юли на Петровден, по стар стил. И тази година Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица, проблеми
съборът на 14 юли /събота/ ще събере жители и гости и мерки за подобряване на работата. 4.Докладни
на селото. Празникът ще бъде отбелязан с музикална записки. 5.Питания, предложения и становище
програма. Кметският наместник на Комарево Петър по обществено значими въпроси. По първите три
Георгиев кани всички на всеобщо веселие. Селските точки от дневния ред съветниците приеха отчетите
събори са най-чаканият празник. Така е било, така за дейността на Кооперативния пазар и домовете,
и ще бъде. Селският събор - празникът без, който след което преминаха към обсъждане и приемане на
хората не могат !
докладните записки.
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА
На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 209 от Протокол № 8/18.05.2012 година на Общински съвет – Берковица
и Заповед № РД-15-338/27.06.2012 г. на зам. кмета на Община Берковица
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана за стопанската 2012-2013 година
за отглеждане на едногодишни полски култури и за ползване на ливади. Търгът ще се проведе на 13.07.2012 г. в стаята на съветника в Общинска администрацияБерковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:
1.1. За землище село Балювица от 9,00 часа;
1.2. За землище село Комарево от 10,00 часа;
1.3. За землище село Цветкова бара от 10,30 часа.
2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по община, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем), срок за предоставяне,
начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от тази обява.
3. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, за всички
или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т. 2.
4. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени с Решение № 209/18.05.2012 г. на Общински съвет – Берковица, във
връзка със заповед № РД 46-260/23.03.2011г. на Министъра на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 34 от 04 май 2012 г.). Размерът на депозита за участие в търга
е както следва:
4.1.за отглеждане на едногодишни полски култури – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;
4.2.за ползване на ливади – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;
5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация - Берковица
(ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,
BIC код на банката: UNCRBGSF.
IBAN: BG13UNCR70003301006351
или в стая 110-каса в сградата на ОбА-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
6. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102,
срещу заплащане за всеки номер имот - обект на търга тръжни книжа в размер на 10,00 лева (десет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация - Берковица
/ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 12.07.2012 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с
вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите
(ЦУИГ) при Общинска администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 12.07.2012 г..
8. Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица, за земите, обект на
търга на съответната община и на web site: berkovitsa.com.
9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 23.07.2012 г., при същите условия, като документите за участие се
подават до 17,00 часа на 20.07.2012 г. Общинска администрация - Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане
на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.
Гергана Антонова -Зам.Кмет на Община Берковица (Заповед РД-15-327/21.06.2012 г.)
СПИСЪК
на земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Берковица за отдаване под наем за срок от 9 стопански
години, чрез търг, по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ /за стопанската 2012-2013 г./
Налични земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/
№ Об.землище Имот номер Площ/дка Кат-я Местност Начин на тр. ползване Нач. тръжна цена (лв./дка)
Р-р на депозит за участие в търга
Община Берковица								
Балювица							
1 Балювица
001012		
1,500
5
Бръньовец		
нива			
20,00		
6,00
2 Балювица
001014		
2,500
5
Бръньовец		
нива			
20,00		
10,00
3 Балювица
001017		
8,000
5
Бръньовец		
нива			
20,00		
32,00
4 Балювица
001018		
18,083
5
Бръньовец		
нива			
20,00		
72,33
5 Балювица
022044		
141,006 3
Молесаница		
нива			
20,00		
564,02
Комарево							
1 Комарево
062010		
51,391
6
Комаревски връх
нива			
20,00		
205,56
Цветкова бара							
1 Цветкова бара 003126		
0,790
4
Бърдарица		
нива			
20,00		
3,16
Изготвил: И. Найденова - гл. спец. ОС

СРЕЩА МЕЖДУ ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА общините
БЕРКОВИЦА И МЕЗДРА

Пенсионерски клуб “Берковски кестен”

На 20 юни 2012 г. в Берковица се проведе среща
между пенсионерските клубове на подбалканския
град и Мездра. Гост на срещата бе и председателят
на пенсионерски клуб при Северозападна България.

По стар народен обичай гостите бяха посрещнати
с хляб и сол. С думите: ” Добре дошли в града на
Вазов, прохладата и ягодите”, председателят на
пенсионерския клуб в Берковица Ангел Кралев
откри срещата. Целта бе обмяна на опит и идеи, за
това как хората от трета възраст, при създалите се
трудни времена, които ги съпътстват да отстраняват
лошите мисли, да ги насочват към хубави неща,
които да им носят радост и настроение. Това,
според пенсионерите, ще направи живота им подобър и достоен. Тържеството продължи с песни
и танци в приятелска обстановка. Берковският
пенсионерски клуб наброява 217 членове. Има
сформирана певческа група, ръководена от инж.
Синигерски, която е участвала този месец на
фестивал в Георги Дамяново. От 60 състава,
взели участие тя е спечелила 4 грамоти за добро
представяне. Животът в клуба е разнообразен.
Организират се много екскурзии в страната и
чужбина, всеки вторник лекции с актуални теми,
от които пенсионерите научават любопитни неща.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Повишаване пожарната безопасност на
територията на община Берковица
Във връзка с провеждането на жътвената
кампания на територията на община Берковица, за да
не се допускат пожари през летния период напомняме,
че в земеделските земи и извън тях (слогове и
крайпътни ивици) е ЗАБРАНЕНО със Заповед на
Кмета РД -15-285 /05.06.2012 г./ паленето на стърнища
и други растителни остатъци, както и използването
на открити огнеизточници. ЗАБРАНЯВА СЕ:
Използването на открит огън и пушенето на разстояние
от най-малко 100 метра от посевите и на 50 метра от
складиран фураж; Паркирането на превозни средства
и нощуването им покрай пътища, които минават в
близост до складирани фуражи, покрай посеви или
през тях. Извършването на огневи работи и ремонтни
дейности в обекти, покрай и в узрели посеви, слама и
друг фураж и горски насаждения, без предварително
съгласуване с органите на РСПБЗН” - Берковица.
ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ длъжностните лица носят
административно-наказателна отговорност по ЗАНН
и ЗМВР. При възникване на пожар своевременно
съобщете на тел. 112!
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ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА
ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2012

ДЕН НА ОТЛИЧНИКА В
БЕРКОВИЦА

ДДМУИ С НАГРАДА ОТ
КОНКУРСА “НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

На 22 юни 2012 година от 12.00 часа в двора
на Гимназия „Д-р Иван Панов” тържествено бяха
връчени дипломите на Випуск 2012. Гости на
тържеството бяха: Димитранка Каменова – кмет на
Община Берковица, Радослав Найденов – зам.-кмет,
Емилия Костадинова – главен експерт „Образоване”,
Илия Ангелов – популярен изпълнител, поетесата
Таня Бойчева, Борислав Мирчев – поет, композитор,
педагог. Директорът на гимназията г-н Румян
Горков със заслужена гордост поздрави своите вече
бивши ученици. Той съобщи, че на проведените
матури в училището няма слаби оценки. На фона
на резултатите в страната, допълни г-н Горков, това
е огромно постижение. Гимназистите са показали
отлични резултати на ДЗИ. След това завършващите
бяха поздравени от кмета на Община Берковица
Димитранка Каменова, която им връчи и дипломите.
Г-жа Каменова се обърна към дипломиращите се
с напътствено слово, в което очерта пътищата,
които стоят пред тях. Поздрав отправи и Боби
Мирчев, който представи на учениците най-новата
си творба „Обичам я тази земя”. По-рано, от 10.30
часа в мултимедийния кабинет се проведе среща
на участниците в клуб „Аз – журналиста” (ИИД
по проект „Успех” на МОМН) към Гимназия „Д-р
Иван Панов” с поетесата Таня Бойчева. Специален
поздрав за зрелостниците и всички присъстващи на
тържеството направиха група „Амбианс” и Илия
Ангелов – вокал на група „Диана-експрес”. С усмивки
абитуриентите от Випуск 2012 се снимаха заедно
за последен път. От днес пътищата им се разделят,
животът ще поднесе нещо различно на всеки от тях.
Единственото сигурно е,че те винаги ще си спомнят с
обич за своето училище- гимназия „Д-р Иван Панов”
и учителите.

По-повод приключване на учебната 20112012 година на учениците от първи до осми клас,
Сдружение “Граждани за европейско развитие на
България” за поредна година награди завършилите
с отличен успех ученици. Мероприятието се проведе
на 15 юни /петък/ от 17:00 часа в парка до читалище
“Иван Вазов 1872″ в присъствието на кмета на община
Берковица Димитранка Каменова, председателя на
ОбС – инж. Петър Якимов, общински съветници,
граждани, ученици и родители. Ученици от основните
училища в общината участваха със свои изпълнения
в организираната празнична програма. Грамоти,
тениски и шоколади бяха раздадени на завършилите
с отличен успех учебната година.

Директорът на РИОСВ-Монтана г-жа Деница
Славкова връчи награда на ДДМУИ в Берковица,
победител в конкурса “Най-зелен двор”, посветен на 5
юни – Световния ден на околната среда. Конкурсът се
проведе между всички детски и социални заведения
на територията на област Монтана и област Видин
по повод 5 юни – Световния ден на околната среда.
Предмет на оценка са били поддържани алеи, детски
площадки и съоражения, зелени площи, чист и
приветлив външен вид.

БЕРКОВСКИТЕ ЩУРЧЕТА НА
ПЕСЕНЕН ПРАЗНИК В СОФИЯ

„ГУШАНСКИ СБОР ПО
СПАСОВДЕН”

Състави от цяла северозападна България
показаха творчество по време на поредното издание на
фолклорният празник „Гушански сбор по Спасовден”.
Мероприятието се проведе на 23.06.2012 г. (събота) в
парка на с. Замфирово.Сред гостите на тържеството
бяха народният представител от ПП ГЕРБ Златко
Тодоров, областният управител на област Монтана
Ивайло Петров, зам.- областната управителка
награда от ФЕСТИВАЛа НА
Нина Петкова, председателят на общинският съвет
МУЗИКАЛНИТЕ ШКОЛИ
в Берковица инж. Петър Якимов, зам.-кметът на
Община Берковица Радослав Найденов, общински
съветници и спонсори.Програмата на празника
откриха най-малките участници – децата от ЦДГ в
с. Замфирово, след тях се изявиха певчески групи
и танцови състави от Замфирово, Боровци, Бързия,
Берковица, Георги Дамяново, Враца и Видин.
Сред фолклорните изпълнения, аплодисментите на
публиката предизвика и атракцията на цирковите
артисти от с. Смоляновци. Кулминацията на
празничната програма беше най-дългото хоро в
На 23 юни 2012 г. в читалище „Христо Ботев” – община Берковица, което поведе председателят на
гр. Пловдив се проведе Осми Национален Фестивал общинският съвет инж. Петър Якимов.
на Музикалните школи. В него взеха участие над
140 деца от цялата страна, сред които и берковската
пианистка Цветелина Руменова. Тя се представи
достойно и очарова журито и публиката с прекрасните
си изпълнения: „Фантазия” на Моцарт и „Куранта”
на Люли. Берковското момиче си тръгна с втора
награда в трета възрастова група, където пред нея е
17 годишно дете от Пловдив. Фестивалът, според г-жа
Николаевна, е достоен завършек на учебната година
за Детската музикална школа по пиано.

Снимка: архив
Много настроение създадоха младите певци
от детски хор „Щурче” Берковица на 24-ия песенен
празник „Песните на България”, проведен в
Борисовата градина в София. За изпълненията си
берковските деца получиха бурни аплодисменти
от присъстващите. В проявата, чиито домакин бе
Сдружението на туристическите хорове, взеха
участие над 30 хора от цялата страна с няколкостотин
певци.Националният песенен празник беше открит
от изпълнителния секретар на БТС Венцислав Удев.
Той поздрави присъстващите като им благодари за
таланта и всеотдайността, с която популяризират
планинарската песен. А заедно с нея – и идеите на
Щастливеца за живот сред природата. „Тенденцията
към запазване броя на туристическите хорове,
формации и състави се потвърждава от участията
им в националните и регионални прояви, каза
Удев. Той подчерта, че в съставите им се включват
и млади хора, което говори за притегателната сила
на организираното туристическо движение, част от
което са планинарските хорове. „Туристът без песен
в планината не може!”. По традиция фестивалът
започна с изпълнение на хор”Планинарска песен” ,
следван от вокална група „Хармония” и хор”Осоговско
ехо”.Чудесно се представиха всички хорове като цяло.
Повечето бяха аплодирани многократно. Мнозина
от зрителите не се стърпяха и припяваха заедно с
певците „Хубава си, моя горо”, „Прекрасна си мила
Родино…от Тимок до Черно море”. На песенния
празник бяха връчени музикалните награди „Филип
Аврамов” за 2011 г. За детски хор “Щурче” могат да
се кажат само хубави неща. Успехите им се дължат
на умелата работа на диригента им Петър Петров.
Невъзможно е с думи да се каже всичко, децата от
“Щурче” го казват на концертите си в Берковица,
страната и чужбина.
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