ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
сряда, 02 Май 2012 г., БРОЙ 141(86).
Разпространява се безплатно!

„ДА ИЗЧИСТИМ
БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

Община Берковица подкрепя кампанията на БТВ „Да
изчистим България за един ден” и призовава всички
жители на общината, заедно с администрацията на
12 май да направим града още по-чист, по-уютен и
по-зелен.
Всеки желаещ, може да се включи в организираното
почистване на:
СМЕТИЩАТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
гр. Берковица - м. Терасите, м. Самотния бор, м.
Алчов баир, м. Беговски ливади, Берковска река,
м. Ашиклар, Синия вир и завод „Мрамор”, дворове и
около училищата, цялостно почистване на паркове
и градинки
с. Боровци - м. Прокаро, м. Бишминица,
м. Чистенето
с. Ягодово - м. Пунчев брег, поречието на река
Врещица – 7 нерегламентирани сметища
с. Мездрея - м. Тутмата – главен колектор 1 и 5
с. Бързия - м.Требежо, м. Равнище
с. Слатина - цялостно почистване
Тези, които имат желание да участват в инициативата
могат да го направят и по време на кампанията
за почистване на района, в който живеят, улица,
междублоково
пространство.
СТАРТА
НА
КАМПАНИЯТА Е В 9:00 ЧАСА НА 12 МАЙ /
СЪБОТА/ 2012 г.
Заедно на 12 май !
Амбицията на “Да изчистим” е всички ЗАЕДНО да
направим света по-чист, по-уютен и по-зелен. От 4
години насам опитът “чистене на една държава за
един ден” се предава от страна в страна. През 2012-а
акцията ще бъде глобална. Денят в България е
12 май.

АВИОШОУ КРАЙ
БЕРКОВИЦА

20 ГОДИНИ ФЕСТИВАЛ
„ЛАЧЕНИ ОБУВКИ”
Започна подготовката на юбилейното издание на
Международния детски фестивал на изкуствата
„Лачени обувки” в Берковица. Детския форум се
организира от Община Берковица, Министерство
на културата и НЧ „Иван Вазов 1872” от 31 май до
2 юни. В него могат да участват деца до 16 годишна
възраст. Тази година юбилейният фестивал няма
да има конкурсен характер. Всички участници ще
получат диплом и юбилеен плакет. Според регламента
във фестивала ще има четири раздела-забавна песен,
модерни танци, театър и рисунка, като темата в този
раздел е „Моят любим фестивал”. Организаторите
предвиждат съпътстващи прояви, които ще бъдат
посочени в програмата. Подробна информация за
регламента на фестивала и контакт с организаторите
можете да получите от официалния сайт на община
Берковица – berkovitsa.com, раздел Култура, Читалище
«Иван Вазов» Берковица. Вече е готова дипляната с
регламента и талона за участие, която е разпратена
на общините и културните институции в страната.

НАД 3 МИЛИОНА ЛЕВА ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

9 проекта за 3 223 597 лв.
се изпълняват в Община
Берковица.
Това
я
нарежда на четвърто
място след общините
от област Монтана по
усвоени средства от
оперативни програми.
Преди нея са съответно
Монтана, Лом и Вършец.
Това стана ясно на
информационна среща
за
популяризиране
политиката
на
сближаване на ЕС в
България. Форумът се
проведе в общината
по
инициатива
на
Областен
информационен
център
Монтана. На събитието
присъстваха
представители на общинска
администрация,
неправителствени
организации и частния
сектор в града. Участниците в срещата бяха
запознати с актуалните

възможности
за
кандидатстване
по
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”. В Берковица
реално приключилите
проекти
са
5
на
стойност 1 525 590 лв.
Най-активен е частният
сектор с 4 проекта,
следван от общинска
администрация с 3
и
неправителствени
организации с 2. Наймного проекти има
по ОП „Развитие на
човешките
ресурси”
– 5 бр. Но най-много
средства са договорени
чрез ОП „Регионално
развитие” – два проекта
за 1 849 755 лева. Единият
за обновяване и ремонт
на гимназия и училище
вече
е
приключил.
Вторият, за корекция и
почистване на коритата
на реките Берковска
и Раковица, е на

стойност 1 042 204 лева
и трябва да приключи
до
края
на
тази
година.
Бенефициент
и по двата е община
Берковица.
Областен
информационен център
Монтана е част от
мрежата от 27 областни,
информационни
центъра
за
популяризиране на Кохезионната
политика
на ЕС в България.
Той
предоставя
информационни,
комуникационни,
логистични и експертни
услуги. Центърът е
създаден по проект по
ОП „Техническа помощ”,
съфинансирана от ЕС
чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
Стойността на проекта
е 372 350 лв., като
изпълнението му ще
продължи до средата на
2014 година.

Първото за Берковица авиошоу събра край
подбалканския град много любители на летенето.
Пилоти на паратрайкове, мотоделта- и парапланери
показаха умения за управление на машини от
леката авиация. Някои от гостите на шоуто успяха
да се понесат в небето, да погледнат света от птичи
поглед и да разчупят ежедневието си. За търсачите
на екстремни усещания това бе нещо различно и
вълнуващо. Организатор на събитието е кметът
на Община Берковица Димитранка Каменова. В
шоуто се включиха 5 мотопланера, 2 паратрайкове,
1 моторен делтапланер и делтапланер с лебедка.
Екипът, който направи въздушните демонстрации
включва пилоти, фотографи и видеооператори,
които непрекъснато заснемаха града и околностите.
Метеорологичните условия осуетиха спускането
на парашутисти, но и следващия ден полетите
над Берковица продължаиха. Една от целите на
авиошоуто е популяризиране на авиационните идеи
сред младите, да се представят възможностите за
професионално и любителско летателно обучение.

ВЕЛИКДЕН В БЕРКОВИЦА

С
песни
и
танци
посрещнаха
Великден
на площада в Берковица.
Началото
на
тържеството бе дадено в
10.30 часа с тържествено

приветствие на кмета
на града Димитранка
Каменова и изпълнения
на деца от детските
градини.
Празничният
концерт продължи с из-

пълненията на деца от
съставите при Народно
читалище „Иван Вазов
1872”. С прекрасните
си гласове вокална група „Лачени обувки“ и
групата за народни песни
„Клисурски
звънчета“
заредиха публиката с добро
настроение.
Заслужени
аплодисменти получиха
и най-малките танцьори
при читалището и танцов
ансамбъл
„Малинарка“.
В края на събитието
гражданите бяха поканени
да се включат в голямото
Великденско хоро, под
звуците на известната
Берковска духова музика.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРКОВИЦА
Във
връзка
с
предоставяне
на
специална
закрила
на деца с изявени
дарби,
спечелили
награди на конкурси и
състезания, включени

в
Програмата
за
мерки за закрила на
деца с изявени дарби
през 2012 година,
информираме всички
заинтересовани,
че
започва приема на

документи в ЦУИГ /
партер/ на общинска
администрация
Берковица.
Краен
срок за подаване на
заявленията – 28 май
2012 година.
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ПЛАН ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– БЕРКОВИЦА ПРЕЗ II – ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012
ГОДИНА
Месец май 2012 година
1. Отчет за дейността, финансовите резултати и
икономически анализ от
стопанската дейност за 2011 година на „В и К” ЕООД
– Берковица.
Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва - Йордан Велков - Управител

Докладва – Йорданка Ерменкова – Управител
2. Отчет за дейността на Дом за стари хора –
Берковица, проблеми и мерки за подобряване на
работата.
Докладва – Даня Минкова – Директор

3. Отчет за дейността на Дом за възрастни с деменция
2. Отчет за дейността, финансовите резултати и с. Бистрилица, проблеми и мерки за подобряване на
работата.
икономически анализ от
стопанската дейност за 2011 година на „В и К –
Бързийска вода” ЕООД – с. Бързия. Проблеми и Докладва – Елена Данова – Директор
предложения за тяхното изпълнение.
Предлаганата план – програма за работа може
да бъде допълвана и с други задачи, свързани с
Докладва – Димитър Гацов - Управител
дейността на общината.
През периода, за който се отнася програмата, при
Месец юни 2012 година
необходимост, в съответствие с Правилника, могат
1. Отчет за дейността, финансовите резултати и да бъдат провеждани и други заседания на ОбС.
икономически анализ от стопанската дейност за
2011 година на „Кооперативен пазар” ЕООД –
Берковица. Проблеми и предложения за тяхното ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/инж. Петър Якимов/
изпълнение.

ПРЕДСТОИ КАРТИРАНЕ НА НАТУРА ЗОНИТЕ,
ПОПАДАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
Във връзка с писмо на Министъра на околната
среда и водите, по повод изпълнение на
дейност 4 по проект „Картиране и определяне
на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза 1”, се предвижда
провеждането на теренни дейности по
картиране разпространението и установяване
на
природозащитното
състояние
на
природните местообитания и видове. Това ще
се осъществи на територията на 228 защитени
зони, включени в мрежата НАТУРА 2000,
съгласно Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания на дивата фауна и
флора. Изпълнител по посочения проект ще
е Консорциум „НАТУРА България”, за чийто
екипи вече стартира активния полеви сезон –
2012.
Справка по месеци за предвидените посещения
на екипите на територията на Община
Берковица до края на полеви сезон 2012:
Име на зона: Западна Стара планина и
Предбалкан
Землища: Берковица, Бистрилица, Боровци,
Бързия, Гаганица, Комарево, Костенци,

Котеновци, Лесковец и Черешовица.
Обособени позиции:
- Обособена позиция 1 „Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни
животни” – м. април, май, юни, юли, септември
и октомври 2012 г.
- Обособена позиция 2 ”Картиране и определяне
природозащитното състояние на риби” –
м. август 2012 г.
- Обособена позиция 3 „Картиране и определяне
природозащитното състояние на земноводни и
влечуги” – м. май 2012 г.
- Обособена позиция 4 „ Картиране и
определяне природозащитното състояние на
бозайници, без прилепи” – м. март, юни, юли,
август, септември, октомври и ноември 2012 г.
- Обособена позиция 5 „Картиране и определяне
природозащитното състояние на прилепи” –
м. март, април, май и октомври 2012 г.
- Обособена позиция 6 „Картиране и определяне
природозащитното състояние на висши
растения, мъхове и природни местообитания” –
м. март, април, май, юли, септември и октомври
2012 г.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
Във връзка с очаквано повишаване числеността
на гризачи, кърлежи, насекоми, преносители
на редица заразни болести, община Берковица
предприе необходимите мерки за подобряване
на чистотата, с цел недопускане поява и
разпространение на заболявания. Изготвен е
график за пролетно почистване на теритотията
на общината. На 20 април 2012 година на
заседание на Общински съвет бе разгледана и
подложена на гласуване Общинска програма
за управление на отпадъците. Служители
от общинско мероприятие „Комунални
дейности” всекидневно почистват общинските

терени – тротоари, градинки, улични
платна, алеи и др. Започна дезинфекция
на улични канали и шахти, има сключен
договор с „Дезинфекционна станция” ЕООД
Монтана. На кметове и кметски наместници
е възложено да следят за предотвратяване на
образуване на нерегламентирани сметища.
Проведена е и информационна кампания за
запознаване на населението с извършените
дейности. Община Берковица има сключен
договор с фирма от Своге и са предприети
действия за ограничаване на популацията на
безстопанствените кучета.
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ПРЕМАХВАНЕ НА
НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ
„ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ
МРЕЖИ”
Относно: Заповед N ДК-02-СЗР-128/ 28.04.2011
г. на Началника на регионална дирекция за
национален строителен контрол /РДНСК/
Северозападен
район
за
принудително
премахване на незаконен стореж: „Въздушни
кабелни мрежи”, находящ се в участъка от
комплекс „Заряница”, ул. „Рила” и ул. „Калето”
– кв. Заряница, гр. Берковица.
Изпълнението на премахването на незаконния
строеж да се извърши от 11:00 часа на 21.05.2012
г. до 17:30 часа на 23.05.2012 г.
Относно: Заповед N ДК-02-СЗР-130/ 28.04.2011
г. на Началника на регионална дирекция за
национален строителен контрол /РДНСК/
Северозападен
район
за
принудително
премахване на незаконен стореж: „Въздушни
кабелни мрежи”, находящ се в участъка от
пл. „Сарая”, ул. „Малинарка”, ул. „Поручик
Савойски”, ул. „Стефан Стамболов”, и ул. „Д-р
Иван Панов” гр. Берковица.
Изпълнението на премахването на незаконния
строеж да се извърши от 11:00 часа на 28.05.2012
г. до 17:30 часа на 29.05.2012 г.
Относно: Изпълнение на Заповед N ДК-02СЗР-126/ 28.04.2011 г., издадена от Началника на
РДНСК Северозападен район за премахване на
незаконен стореж: „Въздушни кабелни мрежи”,
реализиран на територията на гр. Берковица
в уастъка между ул. „Берковска река”, ул.
„Николаевска”, ул. „Хаджи Петър ХаджиИлиев”,
ул. „Александровска” и жк. „Изгрев”.
Изпълнението на премахването на незаконния
строеж следва да започне от 10:00 часа на
30.05.2012 г. и да завърши до 17:00 часа на 31.05.
2012 г.
Относно: Изпълнение на Заповед N ДК-02СЗР-131/ 28.04.2011 г., издадена от Началника на
РДНСК Северозападен район за премахване на
незаконен стореж: „Въздушни кабелни мрежи”,
реализиран на територията на гр. Берковица
в участъка между ул. „Александровска”, ул.
„Ашиклар” и ул. „Антон Страшимиров”.
Изпълнението на премахването на незаконния
строеж следва да започне от 10:00 часа на
04.06.2012 г. и да завърши до 17:00 часа на 05.06.
2012 г.
Относно: Принудително изпълнение на Заповед
N ДК-02-СЗР-129/ 28.04.2011 г., издадена от
Началника на РДНСК Северозападен район за
премахване на незаконен стореж: „Въздушни
кабелни мрежи”, находящ се в участъка между ул.
„Гоце Делчев”, ул. „Синия вир”, ул. „Кестенарска”
и ул. „Шипка”, гр. Берковица, област Монтана,
извършен от неизвестен извършител.
Изпълнението на премахването на незаконния
строеж да се извърши в периода от 11:00 часа на
06.06.2012 г. до 17:30 часа на 07.06.2012 г.
Относно: Принудително изпълнение на Заповед
N ДК-02-СЗР-127/ 28.04.2011 г., издадена от
Началника на РДНСК Северозападен район за
премахване на незаконен стореж: „Въздушни
кабелни мрежи”, находящ се в участъка между
ул. „Кирил и Методи”, ул. „Бук”, ул. „Изгрев”, ул.
„Мрамор” и ул. „Елин Пелин” – кв. Беговица,
гр. Берковица, област Монтана, извършен от
неизвестен извършител.
Изпълнението на премахването на незаконния
строеж да се извърши в периода от 11:00 часа на
11.06.2012 г. до 17:30 часа на 12.06.2012 г.
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ЧИТАТЕЛСКО ПИСМО

Нов кмет-нова радост
Всеки нов служител, работник има стремеж
нещо да постигне, да приложи нови, съвременни
методи в поверения му пост. В Община Берковица
това са кметът, неговият екип и новите, млади,
надеждни хора, които макар и с малко опит, но
голямо желание са привлекателни и вежливи, и в
услуга на гражданите. Началото започва добре –
градът е почистен, улиците измити, а в центъра
ново осветление. В дома за стари хора продължава
ремонта
на двете крила за лежащо болни.
Желателно е дома в Бистрилица да бъде преместен,
защото селото е откъснато и почти без транспорт.
Благодаря на кмета и неговия екип за създаденото
празнично настроение по Коледа и Нова година, за
прекрасната елха, за интересната снежна пързалка,
която събра малчуганите през зимните дни, които
безгрижно се пързаляха и огласяха центъра с детски
смях. Продължете все така да работите, направете
града едно прекрасно място за млади хора !
Стефан Благоев

СЪОБЩЕНИЯ
Каним
най-учтиво
всички
членове
на
Териториалната организация на слепите в гр.
Берковица да присъстват на годишно отчетно
събрание, което ще се състои на 11 май 2012 г. в
малкия салон на читалище „Иван Вазов” от 9:00
часа. Присъствието на всички е задължително.
Членове със здравословни причини да изпратят
придружителите си или близки да ги представляват.
Председател ТСО на ССБ: Здравка Каменова

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ
„ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ”

В гр. Берковица във фоайето на читалището под
мотото „Не сипвайте сол в здравето си!” на 25 април
2012 г. се проведе събитие, което имаше за цел да
информира населението за риска от повишената
употреба на готварската сол. Мероприятието се
организира от Министерство на здравеопазването,
община Берковица, РЗИ –Монтана и Медия
Експерт Груп 2011.
Информационната среща
е част от национална кампания, която ще се
разгърне в 19 града на страната и ще има за цел
да повиши информираността на целевите групи,
относно намаляване консумацията на готварска
сол. Представени бяха филми за ограничаване на
консумацията на готварска сол в дома, в заведенията
за обществено хранене, както и как да направим
информиран избор за храната, която купуваме,
разпространиха се листовки и брошури, съдържащи
информация относно рисковете и последствията

от прекомерната употребата на готварска сол,
практически съвети за съдържанието на сол в
продуктите, които пазаруваме и как да ограничим
приема на сол при хранене в дома и в заведенията за
хранене и развлечения.
Партньори на кампанията са Община Берковица ,
Комисията за защита на потребителите, Регионална
здравна инспекция, браншови организации, НПО
на национално и регионално ниво, национални и
регионални медии, лидери на мнение, диетолози,
лекари, журналисти.
Националните проучвания на храненето показват,
че в България консумацията на сол е двойно повисока от горната граница за безопасен прием,
определена на 5 грама дневно. Тя достига средно до
10–14 грама на ден, а в някои региони на страната до
18–20 грама. Това ни нарежда на второ място в света
по консумация на сол.

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПРР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
На 17 април 2012 г. в гр. София между Министерството на регионалното развитие и благоустройство и община
Берковица бе сключен договор N BG 161РО001/4.1-03/2010/069 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ N BG 161РО001/4.1-03/2010 за изпълнение 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 ЕС чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Общата стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 870 188.90 лв., като 739
660.56 лв. е съфинансирането от ЕФРР, а 130 528.34 лв. е собствения принос на бенефициента община - Берковица.
***
Основната цел на проекта е да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна
ТСО гр. Берковица и гр. Вършец със седалище гр. ефективност в трето ОУ „Иван Вазов”, ЦДГ „Пролетна дъга” и ЦДГ „Малина”.

Берковица уведомява, че на основание чл. 52 от
ППЗИХУ, на придружители на лица с увредено
зрение, намалена работоспособност над 90 %
с придружител или без, ползват целева помощ
в размер на 5 лева на час /десет часа годишно/
за посещенията си в държавни, общински
институции, аптеки и др. инстанции всяка година.
Необходимите документи на всеки член на ТСО
са на разположение в офиса на организацията
на Кооперативния пазар, където се води досие
на всеки член. Там ще намерите и всички
допълнителни документи – молба декларация
и служебна бележка, заверена в пет инстанции.
Ръководството на местната организация извършва
заверката, за да облекчи съюзните членове. От
водените досиета всеки съюзен член може да
направи справка за валидността на експертното
решение. Организацията приема нови членове.
Членски внос за годината е 2.00 лв. Събраният
членски внос за годината се раздава на съюзните
членове, с увредено зрение от 70 % до 90 %, в края
на годината. Тел. за връзка: 88 019 и 0879184370

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

17 годишната Илияна Валтерова Гъргова от
Берковица се е разболяла от сарком на Юинг /
тумор на костите/. Ето защо тя се нуждае от
помощ. Всеки лев, изпратен по сметка UNITED
BULGARIAN BANK BERKOVITCA D-R IVAN
PANOV STR.1 BG 02 UBBS 80021071672130,
SWIFT UBBSBGSF-ILIYANA VALTEROVA GARGOVA ОББ Берковица, може да е решаващ за
оздравяването на момичето. Кутии за събиране
на пари има на различни места в града. На сесия
Общински съвет Берковица взе решение да се
отпуснат средства от бюджета на общината в
размер на 1200 лева за лечение. Нека помогнем
на 17 годишната Илияна и да върнем радостта и
от живота !!!

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане мерки
за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез
ЕФРР. 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.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА
На основание член 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, 2, 3 и 4 от НРПУРОИ и Решение
№ 157 от Протокол № 6/30.03.2012 г. на Общински съвет - Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
на 16.05.2012 г. от 13,00 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица за продажба на
имот – частна общинска собственост: поземлен имот № 56, квартал 6 с площ от 150 кв.м. по плана на село
Комарево, община Берковица, при първоначална цена в размер на 330,00 лева (триста и тридесет лева).
Сделката подлежи на облагане с ДДС.
До участие в публичния търг се допускат физически и юридически лица, подали документи за участие,
заплатили депозит в размер на 10% от първоначалната цена и 144.00 лв. /сто четиридесет и четири лева/ с
ДДС за тръжни книжа, платени в касата на Общинска администрация Берковица /ЦУИГ/ до 17.00 часа на
15.05.2012 година. Оглед на обекта всеки работен ден след закупуване на тръжната документация.
При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 23.05.2012 г. от
13,00 ч. при същите условия, като документи за участие се приемат до 17.00 ч. на 22.05.2012 г.
РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ
Зам. Кмет на Община Берковица
(Заповед № РД-15-212/21.04.2012 г.)

„ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА”
Читалище „Иван Вазов 1872” участва с проект за
включването на уникалния творец Христо Ташев в
Националната система „Живи човешки съкровища
– България 2012”. Оригиналният берковски творец
е на 82 години. Роден е през 1930 г. в с. Гушанци.
Средното си образование завършва в Берковската
гимназия, след това по задочен път получава диплом за
специалността „Киномеханика” в столицата. Започва
работа в родното си село като киномеханик, после
става управител на киното в Берковица. За дейността
си е удостоен с Първа награда за развитие на градските
кина в България. Следва дългогодишна работа в
Берковската гимназия, като завежда и филмотеките на
училищата в града. Над 30 години е председател на хор
„Балкански звуци”, участник във формацията за стари

градски песни, фотограф, краевед, пчелар, овощар
– всичко съвкупно за една достойна за уважение
личност. Всеки, който обича изкуството, е наясно с
неподправените, закачливи ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ
ДЪРВО на бай Христо, намерили място в страната
и чужбина. Предложената традиционна дейност,
допълнително идентифицира град Берковица като
многофункционално, културно средище. Ролята на
традиционната дейност или умение, като средство
за утвърждаване на културната идентичност на
общността и за междукултурния обмен, се изразява
в туристическия потенциал на атракцията. Ателието
на самобитния творец е отворено за посетители
(туристи), които по всяко време могат да станат
съпричастни към творческия процес.
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ТРОМАВИ ПРОЦЕДУРИ
БАВЯТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТА В ЗОНА КОМ

Проектът „Берковски балкан” се бави заради
тромави процедури с държавата. Това заяви Бисер
Христов – Изпълнителен Директор на сдружение
„Ком 2016”. Той бе сред присъстващите на сесия на
Общински съвет Берковица, която се проведе на
20 април 2012 г. в зона Ком, именно с тази цел. По
покана на общинското ръководство на заседанието
присъстваше и областният управител на Монтана г-н
Ивайло Петров. Една от точките на дневния ред на
сесията включваше информация за намеренията на
Дружество „Ком 2016” АД по реализиране на проект
СТК „Берковски Балкан”. Общинските съветници и
кметът Димитранка Каменова изразиха желание за
коректен диалог с представителя на Главбулгарстрой,
за да се види има ли конфликт на интереси и как той
може да бъде преодолян. От изказването на Бисер
Христов стана ясно, че в момента върви процедура
по актуване на имоти, по отношение на проектната
част се работи, като са ангажирани екипи, за да се
осигури гаранция, че при стартирането на проекта
нищо няма да го спира. Г-н Христов подчерта, че в
момента, в който се изработи техническия проект ще
се направи цялостна оценка и бюджет за изграждане
на лифта. „Има много задачи, които трябва да се
решат, допълни изп. Директор на „Ком 2016”, ние сме
отворени и ще се ангажираме с работа, за да могат
да вървят нещата.” Конкретно на въпроса дали ще
се прави нещо в зона Ком Бисер Христов отговори:
„Този проект ще се случи, дали ще стартира днес или
утре, той ще е стабилен във времето”. Готовност за
съдействие при решаването на този въпрос изразиха
областният управител Ивайло Петров и общинското
ръководство на Берковица.

Ден на земята

„НЯМА ДА Е ВСЕ ТАКА”

Представяне на романа „Няма да е все така”
на Николай Табаков се проведе в къща- музей
„Иван Вазов” гр. Берковица на 25 април 2012 г.
Събитието е част от мероприятията, посветени
на 55-годишнината от основаването на Вазовия
музей. На срещата с любителите на съвременната
българска литература,
книгата представиха
актрисата Димитрина Ангелова и литературния
критик и драматург Ирра Влахова. Вечерта откри
текстописецът Борислав Мирчев, който призна, че
трудно намира думи да говори , затова се изрази с
музика.

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ ОТ
ТРЕТО ОУ „ИВАН ВАЗОВ”
НА РЕПУБЛИКАНСКО
ПЪРВЕНСТВО

На 5 април 2012 г. се проведе зоналното първенство
от веригата ученически игри по волейбол- V-VІІ
клас-момчета. След като станаха областни
първенци, берковските
момчета постигнаха
забележителен успех, като победиха отборите от
областите Видин и Враца с категоричното 3:0 гейма.
Отборът на ІІІ ОУ”Иван Вазов” ще вземе участие на
републиканското първенство,където ще представи
гр.Берковица и област Монтана.
Пожелаваме им здраве и достойно представяне на
финалите!

СВЕТЛИ ПЕТЪК В
КЛИСУРСКИЯ МАНАСТИР

Отново на Светли петък благочестивите християни
се събраха, за да си спомнят едно славно събитие
от историята на вселенската Църква, а именно
Богородичния живоприемен източник. Празник,
който е вдъхновявал и вдъхновява вярващите
Христови чеда за истински благодетелен и
боговдъхновен живот. В светата Клисурска обител,
перлата на Северозапада, от ранни зори храмът бе
изпълнен с богомолен народ, който с радост и утеха
посрещна своя епархийски архиерей – митрополит
Дометиан.
Негово
Високопреосвещенство
Видинският митрополит Дометиан в съслужение
с Величкия епископ Сионий и благочестиво
свещенство – игумени, йеромонаси, видни и
изявени столични свещеници, отслужи тържествена
Пасхална света Литургия. По традиция след светата
Литургия всички духовници и благочестиви
християни в литийно шествие се отправиха към
параклиса с аязмото „Живоприемен източник”,
където Видинският митрополит извърши Пасхален
водосвет. След това бе официалното откриване на
църковен музей към Светата обител, а гостите на
събитието бяха посрещнати в игуменарната на
манастира. От името на Община Берковица зам.
кметът Гергана Антонова връчи поздравителен
адрес и символите на Берковица на митрополит
Дометиан и манастира.

МАРИЯ ВАСОВА С КУПА И
ДВА ЗЛАТНИ МЕДАЛА НА
ДИП 2012

„МБАЛ” ЕООД
БЕРКОВИЦА

Служители на Общинска администрация Берковица
засадиха 60 фиданки на рзлични места в града.
С инициативата се отбеляза Деня на Земята и
се постави началото на пролетното залесяване.
“Разчитаме и гражданите да се включат активно в
залеситаелната кампания“ – казаха от общинското
ръководство. Районите, в които са засадени
дръвчетата са кварталите на Берковица и централна
градска част. Видовете фиданки са: туя, кедър, чинар,
бреза, кипарис и др. Идеята е, те да допринесат за
подобряване на околната среда и показателите на
атмосферния въздух.

На заседание на Общински съвет Берковица,
проведено на 20 април 2012 г. бе приет Отчета за
дейността на лечебното заведение за 2011 година.
Местният парламент възложи на кмета на Община
Берковица Димитранка Каменова да проведе
разговор с ръководството на РЗОК – Монтана
за повишаване на месечния лимит на болницата,
необходим за нормалното и функциониране в размер
на 85 000 лева. Общинските съветници предложиха
на градоначалника – асфалтовата настилка в
двора на болницата да бъде отремонтирана. В тази
връзка се взе и решение ръководството на МБАЛ
Берковица да изготви анализ за разкриване на
физиотерапевтична структура към нея. В момента
лечебното заведение има сключен договор със
НЗОК за работа по 36 клинични пътеки.

Мария Васова се представи блестящо на Държавните
първенства по шахмат за девойки до 14 години,
заемайки първо място на класическата контрола с 6,5
точки от 7 възможни. Борейки се с конкуренцията
на останалите участнички, тя успя да изпревари
следващите я в класирането с цели 2 точки. Нейното
превъзходство беше категорично и в състезанието
по ускорен шахмат, където резултатът й беше 100
процентов – 7 от 7. Така Мария за пореден път
извоюва правото да представи България на световно
първенство.
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