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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЩЕ 
БЪДЕ УЧРЕДЕН В ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА ПО ИНИЦИАТИВА 
НА КМЕТА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ
По инициатива на кмета на Община Берковица 
инж. Милчо Доцов в Берковица ще бъде учреден 
Общински обществен съвет. Идеята е да се 
откликва на желанието за публичност, контрол 
и участие на местната общност в решаването 
на проблемите на общината. Кметът съобщи, 
че в този бъдещ Обществен съвет, участие ще 
вземат не само граждански и неправителствени 
организации, но и представители на браншови 
организации и пенсионерски клубове. Членовете на 
Обществения съвет ще дават предложения и заедно 
с местната власт ще търсят решение на проблемите, 
свързани с безработицата и възможностите за 
откриване на нови работни места, решаването 
на инфраструктурни проблеми, провеждане на 
активна комуникация с гражданското общество, 
а също така ще подкрепя и местния бизнес. Инж. 
Доцов посочи още, че Съветът ще търси решение 
на проблемите на младите хора, образованието, 
спорта и културата, както и за модернизирането 
на социалната комуникация и решаването на 
проблемите на хората в неравностойно положение. 
Представителите на Обществения съвет ще 
участват и като членове на комисиите по ЗОП. 
Създаването на Обществен съвет ще бъде от 
полза за всички, защото ще се постигне една по-
добра връзка между гражданското общество, 
администрацията и общинското ръководство.

ЧЕТИРИ ПРОЕКТА ВНАСЯ 
ЗА  ОДОБРЕНИЕ  ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА
Три  проекта ще внесе Община Берковица по Програма 
Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 
България – Сърбия и един проект по Красива България. 
Трансграничните проекти на Община Берковица са: 
„Повишаване на туристическата привлекателност 
на трансграничния регион чрез инвестиране в 
местни културно-исторически и природни обекти с 
национално значение и свързаната инфраструктура“ 
– тук Берковица е водеща община, а партньор е 
Община Блаце – Сърбия. Проектът е по приоритетна 
ос 1 – Устойчив туризъм. Бюджетът за двете общини е 
584 000 евро. По проекта се предвижда реконструкция 
и рехабилитация на общински четвъртокласен път 
IV- 81 208 (Берковица-Вършец)-Клисурски манастир, 
уширение на пътя, с цел безопасност на движението, 
както и дейности, засилващи трансграничния ефект.
–“Разработване и туристическа промоция на устойчива 
интегрирана трансгранична мрежа от образователни 
екологични пътеки в Стара планина („Мрежа от 
образователни екологични пътеки в Стара планина“). 
Община Берковица е партньор на Община Княжевац-
Сърбия. По проекта се предвиждат екопътеки, 
туристически табели, реклама на туризма, брошури, 
обучения на хотелиери и ресторантьори и др.  Бюджетът 
на проекта за Община Берковица е около 40 000 евро.
– „Музикални и кулинарни традиции на Балканите – 
МК Джаз“  – По проекта се предвиждат организиране 
на съвместни събития за промотиране на 
трансграничното природно и културно наследство, 
насърчаване на мултикултурализма, културния 
обмен и създаването на полезни контакти и връзки в 
областта на творческата индустрия с цел повишаване 
на културното многообразие; организиране на 
фестивали, изложби, културни инициативи и др.  
Размерът на максималната финансова помощ на 
проекта  по Приоритетна ос 1. „Устойчив туризъм “, 
специфична цел 1.3. Мерки хора за хора,  е на стойност 
150 000,00 евро (сто и петдесет хиляди евро). Водещ 
партньор в проектното  предложение е Nisville Foun-
dation, дългогодишен организатор на Нишвилл Джаз 
Фестивал, a Община Берковица, както и Гимназия „ 
Д-р Иван Панов“ са партньори. Проектът на Община 
Берковица по  “Красива  България “ от програмата 
на Министерството на труда и социалната политика 
е „Текущ ремонт на покрив на ЦДГ „Васил Левски“, 
с. Бързия“. Общата му стойност е 42 237 лв. с ДДС, 
като тук има 50 % съфинансиране. С трансгранични 
проекти участват и НЧ „Иван Вазов-1872“ –Берковица 
и  Първо основно училище „Никола Йонков 
Вапцаров“.  Проектното предложение на берковското 
читалище е “Младежко динамично сътрудничество 
чрез културни полезни взаимодействия“. То е водещ 
партньор, а останалите партньори са Културен 
център Ниш и Куклен театър Ниш. Общата 
стойност на проекта е 465 000 евро. По проекта се 
предвижда доставка на оборудване т.е мобилна 
сцена, осветление, озвучаване, фолклорни носии 
и музикални инструменти, обмяна на опит между 
културните институции, съвместни мероприятия и 
организиране на детски фестивали.  Първо основно 
училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Берковица 
кандидатства с проект „Спортът е здраве, здравето 
е живот за младите хора и в България, и в Сърбия” 
по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 
сътрудничество България – Сърбия, приоритетна ос 
2. Младежи, специфична цел 2.2. Хора за хора и работа 
в мрежи в партньорство с училище от град Пирот, 
Република Сърбия; НПО от град Ниш, Република 
Сърбия и НПО „Рома – Берк”, град Берковица.

174 СГРАДИ В БЕРКОВИЦА 
МОГАТ ДА БЪДАТ САНИРАНИ 

БЕЗПЛАТНО

Кметът инж. Милчо Доцов призова домоуправителите 
да бъдат активни. Общият брой на малките блокове, 
които отговарят на  изискванията за саниране е 
174. Кметът на Община Берковица и експерти от 
екипа, който работи по Програмата за енергийна 
ефективност, разясниха подробно в заседателната 
зала на ОбА как се кандидатства за финансова 
помощ. Кметът инж. Милчо Доцов подчерта, 
че Програмата по Приоритетна ос 2 „Подкрепа 
за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 дава възможност 
за енергоспестяване, естетизация на сградите 
и възможност за работни места. Той призова 
хората да бъдат активни, защото конкуренцията 
е голяма и колкото по-бързо се подготвят 
документите, толкова по-големи са шансовете да се 
възползваме от средствата по програмата. Всички 
заинтересовани могат да получат помощ при 
подготовка на документацията в ОбА-Берковица. За 
допълнителна информация може да се консултирате 
с експертите, отговарящи за Програмата: Инж. 
Мая Горанова – стая 209 на ОбА;  тел: 0953/ 89 129 
Светла Борисова – стая 101 на ОбА; тел: 0953/ 89 101 
Яни  Каменов   – стая 104 на ОбА; тел: 0953/ 89 104
Иванка Томова – стая 112 на ОбА; тел: 0953/ 89 112
Критерии за допустимост на сградите-Допустими 
за енергийно обновяване са: еднофамилни 
жилищни сгради на социално слаби собственици, 
получаващи социални помощи за отопление за 
текущия/последния отоплителен сезон, които са 
масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 
г. в Община Берковица; многофамилни жилищни 
сгради, които са масивни сгради и са проектирани 
преди 26 април 1999 г., в Община Берковица, 
които са извън обхвата на Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради; многофамилни жилищни сгради 
с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно 
предназначение, строени по индустриален способ: 
ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП 
(пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен 
кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите 
им в Община Берковица, които са извън обхвата 
на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна 
финансова помощ. Какво да направите, за да 
получите помощ за саниране: Етажната собственост 
регистрира Сдружение на собствениците; Вземане на 
решение за обновяване на сградата. Задължително е 
всички собственици да дадат съгласие; Сдружението 
на собствениците подава заявление пред общината; 
Общината приема и оценява документите на 
Сдружението на собствениците; При одобрение 
на сградата се сключва споразумение между 
Общината и Сдружението на собствениците.

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 
ВЗЕ УЧАСТИЕ В РАБОТНА 

СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО 
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
На 19 януари 2016 г. кметът инж. Милчо Доцов взе 
участие в работна среща на областните управители на 
областите Монтана, Враца и Видин в Министерството 
на регионалното развитие и благоустройство. В 
зала „Пресцентър“ на Министерството, заедно 
със заместник – министър г-н Иван Аспарухов 
те обсъждаха Целенасочената инвестиционна 
програма в подкрепа на Северозапада. Представени 
и обсъдени бяха предложения за инвестиционни 
проекти от трите области, притежаващи проектна 
готовност да стартират реализация в рамките на 
част “Инвестиционна” от Целенасочената програма. 
Участниците в срещата са мотивирали своите 
предложения съобразно потенциала за развитие и 
потребностите на своите райони. Община Берковица 
има готов проект за подмяна на водопроводи, 
канализация и водоснабдяване, реконструкция 
на мрежата и пречиствателна ПСОВ на стойност 
20 млн. лева, който предстои да бъде внесен.
ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКА ПО МАРШРУТ 

МОНТАНА-БЕРКОВИЦА Е ПУСНАТО 
След заседание на Междуведомствена комисия за 
организиране на превантивни дейности за намаляване 
на опасността от злополуки при пресичане на 
железопътната  линия от живущите в квартал 
„Огоста“, гр. Монтана, със заповед на ръководството 
на „БДЖ ПП” ЕООД  бе пуснато движението на влака 
по маршрута Монтана-Берковица. Заседанието е 
проведено на 21 януари 2016 г. в заседателната зала 
на Областна администрация – Монтана. На него е 
присъствал и представител на ОбА – Берковица.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ 

ИМА СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН 
БЮДЖЕТ И ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Проекта за бюджет на Община Берковица обсъди 
на 21 януари 2016  кметът инж. Милчо Доцов с 
местната общност. Присъства и председателят на 
ОбС д-р Илиян Тимчев. Хората бяха  запознати с 
основните параметри на проекта за Бюджет 2016. 
Въпреки финансовите затруднения общината ще 
стартира с бюджет 11 333 147 лева, който подчерта 
кметът отново ще е социално ориентиран. Основна 
задача за настоящата 2016 г. е възстановяване на 
финансова стабилност и работа чрез привличане 
на средства по програми и проекти. Инж. Милчо 
Доцов каза, че ще се подобри събираемостта 
на местни данъци и такси. За поредна година 
общината не предвижда увеличение на размера 
на местните данъци и такси, наеми и такса битови 
отпадъци. Увеличават се средствата за спортните 
клубове от 58 000 лв. на 70 000 лв., за социално 
подпомагане от 10 000 лв. на 15 000 лв.,  от 150 лв. 
на 200 лв. за всяко новородено дете през 2016 г. и за 
подпомагане дейността на клубовете за възрастни и 
увредени  хора от 20 000 лв. на 24 000 лв. Намален 
е стандартът на Общинска администрация. И 
през 2016 година общината ще продължава да 
привлича допълнително средства за ремонти, 
строителство и инвестиции чрез използване на 
Еврофондовете и други програми и проекти, като се 
очаква да се надвиши постигнатото за 2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КМЕТЪТ 

ПОЗДРАВИХА ЛЕКАРИТЕ 
И АКУШЕРИТЕ НА АГ-

ОТДЕЛЕНИЕТО В МБАЛ-
БЕРКОВИЦА

Председателят на ОбС-Берковица д-р Илиян 
Тимчев посети АГ-отделението на берковската 
болница, за да поздрави от негово име и от името 
на кмета инж. Милчо Доцов лекарите и акушерите 
по повод Деня на родилната помощ. „Сърдечно Ви 
поздравяваме за неуморната работа, хуманност и 
професионализъм, благодарение на които на бял 
свят идва новият живот“, с тези думи д-р Тимчев 
изрази уважението си към хуманната професия на 
служителите от АГО на МБАЛ – Берковица. Той 
връчи от името на кмета на Община Берковица 
поздравителен адрес, парична сума и кошница с 
плодове. Завеждащ отделението д-р Илиев също 
благодари на председателя на ОбС и кмета за 
подкрепата на общината. Всичките три родилки 
в отделението получиха подаръчни пакети. В АГ-
отделението на болницата в Берковица вече има и 
младо попълнение д-р Димитров, син на лекари от 
града. С пожелания за повече родени живи и здрави 
бебета през тази година лекарите и акушерите 
се заеха с израждането на второто бебе за деня.

ОТ НАЧАЛОТО НА 2016 
ГОДИНА В БЕРКОВИЦА 

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 

„ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“

Социалната услуга „Обществена трапезария“ 
продължава и през 2016 година. През месец 
декември кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов сключи договор с Фонд „Социална закрила“ 
за реализиране на дейностите по социалната услуга. 
През тази година услугата „Обществена трапезария“ 
обхвана 72 потребители, за периода от 4 януари 
до 30 април 2016 г. Реализирането на дейността 
включва предоставяне на безплатна храна за обяд 
– супа, основно ястие и хляб. Основната цел на 
услугата е да достигне до крайно нуждаещи се 
лица и да осигури топъл обяд за лицата с доказана 
липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, 
самотно живеещи лица и семейства, получаващи 
минимални пенсии, скитащи и бездомни лица.

ДЕЦА СУРВАКАХА КМЕТА ИНЖ. 
МИЛЧО ДОЦОВ ПО ПОВОД 
РОМСКАТА НОВА ГОДИНА

Осем  деца от  Четвърто ОУ „Г. С. Раковски” 
сурвакаха днес кмета на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов по случай ромската Нова година. С 
традиционни сурвакници малчуганите му пожелаха 
много здраве и радост. Децата от  училището 
разказаха легендата за Банго Васил, а после 
поздравиха кмета с коледни песни и стихотворения. 
Той от своя страна  подари на всяко дете желязна 
пара за здраве, почерпи ги с лакомства и пожела на 
сурвакарите да запазят традициите си и занапред.  
Всички се почерпиха с  баница с късмети, направена 
от бабата на 6-годишната Габи. Парата изтегли 
една от възпитателките на децата. Празнуването 
на Васильовден като Нова година е свързан с 
интересна легенда, според която Дяволът разрушил 
моста, по който преминавали ромите. Св. Васил 
се затекъл да ги спаси. В бързината си изкълчил 
крака. Затова го наричат Банго – куц, Васил. 
Според легендата Банго Васил построил моста 
и ромите били спасени. Празникът на ромската 
Нова година в кв. Раковица ще бъде включен 
в културния календар на Община Берковица.

ПРОДЪЛЖАВА РЕМОНТЪТ НА 
ДЕТСКА ЯСЛА – БЕРКОВИЦА

Продължава ремонтът на Детска ясла по проект 
„Намаляване на емисиите парникови газове чрез 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
Детска ясла – Берковица“, който е на стойност 214 
000 лева. Той е по ОС 1 на Национална схема за 
зелени инвестиции към Национален доверителен 
еко фонд. В детското заведение  бе подменена 
дограмата, където е необходимо, топлоизолация 
на външни стени и покрив, вътрешна отоплителна 
инсталация, осветителна инсталация и фотосоларна 
инсталация. Фирмата изпълнител на ремонта е  
МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали. Община Берковица 
пое извършване на дейности, които не са включени  
в проекта - рампа за инвалиди /достъпна среда/, 
вътрешно боядисване, демонтаж на вътрешна 
ламперия, шпакловка стени и подмяна ламаринени 
конструкции на покрива. Ремонтните дейности 
се извършват от берковски фирми.  В Детска ясла 
Берковица се отглеждат и възпитават деца от 10 
месечна възраст до 3 години. Капацитетът на  
Детската ясла е 80 места. Персоналът  в детското 
заведение се състои от медицински сестри, педагог,  
детегледачки, друг общ персонал. Към Детска ясла 
функционира и Детска млечна кухня. Главна цел 
в работата на Детска ясла е опазване здравето на 
децата и развитие  на детската индивидуалност. 

ПРИЗИВ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА СНЕГА ОТ ТРОТОАРИТЕ 
И ЛЕДЕНИТЕ ВИСУЛКИ ОТ 

ПОКРИВИТЕ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  

Във връзка с настъпилия  зимен сезон, 
обилните снеговалежи и натрупването 
на големи количества сняг по тротоарите 
и покривите на сградите, на основание 
чл. 19, ал. 2 от Наредбата за осигуряване 
и поддържане на обществения 
ред и сигурност на територията на 
Община Берковица, Ви уведомяваме, 
че почистването на тротоарите от 
сняг и лед пред магазините, офисите, 
фирмите, заведенията, жилищни 
кооперации и домовете е задължение 
на собствениците, управителите 
и ползвателите на тези обекти. 
Складирането на почистения сняг и 
лед се извършва така, че да не пречи на 
движението на МПС и пешеходците. 
Големият обем на снега по покривните 
конструкции създава опасност от 
падане на огромни блокове със сняг 
и ледени висулки, които могат да 
нанесат щети върху живота, здравето и 
имуществото на гражданите. Снегът по 
тротоарите затруднява придвижването 
на пешеходците. В тази връзка Ви 
молим своевременно да почиствате 
надвисналите блокове сняг и висулки 
от покривите на сградите, както и снега 
по прилежащите тротоари. Общинска 
Администрация – Берковица, 
предварително Ви благодари за 
проявеното разбиране и съдействие.
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НАД 80 ПЧЕЛАРИ СЕ СЪБРАХА В 

БЕРКОВИЦА

Лекция на тема : „Кошер „ 1300 години България“ 
изнесоха Костадин Якофов, заедно с дъщеря 
си Христина Якофова на 23 януари 2016 г. в 
Берковица. В мероприятието взеха участие над 
80 пчелари, които осъществяват своята дейност в 
региона. Разяснена бе технологията на  8- рамковия  
многокорпусен кошер, комбиниран с помощни 
семейства. Думата взеха и други експерти, които 
обясниха важни неща на пчеларите. Официален 
гост на събитието бе зам.-кметът Ася Велиславова, 
която от името на кмета инж. Милчо Доцов изрази 
пълната подкрепа на ръководството и поздрави 
пчеларите с добре дошли в Берковица. Целта на 
проявата е да бъдат представени и детайлно целите 
и обхвата на предстоящите дейности на пчеларите, 
като се акцентира и върху проблемите, които срещат 
те на територията на региона. До няколко дни се 
очакват конкретни предложения от Федерацията 
на пчеларите за съвместни проекти и идеи, съобщи  
Владимир Каменов – координатор на Федерацията 
на българските пчелари за област Монтана. Преките 
ползватели на резултатите от бъдещите проекти ще 
бъдат местните общности и производителите на 
мед и пчелни продукти. Предвидените проектни 
дейности ще утвърждават принципите на 
социално включване и сближаване, ще насърчават 
мотивацията за повишаване на знанията и успешната 
реализация на пчеларите в региона чрез сдружаване.

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА ПО 
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Приключи втората работна среща по проект 
„Безопасно училище – система за сътрудничество 
между местната власт и полицията, насочено 
към училищата и образователните институции в 
областта на пътната безопасност и извънредните 
ситуации“ по Програма Еразъм +. От 12 януари 
до 18 януари 2016 г. се осъществи втората работна 
среща за обмяна на добри практики, проведена в 
рамките на проект „Безопасно училище – система за 
сътрудничество между местната власт и полицията, 
насочено към училищата и образователните 
институции в областта на пътната безопасност и 
извънредните ситуации“, финансиран по програма 
Еразъм +, ключова дейност 2 „Сътрудничество за 
иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/
DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Домакин на срещата 
бе Община Елбльог, Република Полша, координатор 
по проекта. Десетчленната българска делегация бе 
представена от полицаи, учители и представители 
на Общинска администрация Берковица, участващи 
като партньорски институции по проекта. По 
време на визитата представителите на Община 
Берковица посетиха Общинската администрация 
на град Елбльог, Четиринадесето основно училище, 
Технически колеж и Полицейското управление 
в града. На работните срещи партньорите 
успяха да проведат дискусии на различни теми 
в областта на безопасността на движението и 
действия в извънредни кризисни ситуации:
– „Осигуряване на безопасността на учениците 
в училищата и подобряване на безопасността 
на децата в областта на трафика и развитието 
на безопасно поведение в кризисни ситуации.“;
– „Повишаване ефективността на образователните и 
превантивни програми, насочени към училищата.“;
–  „Обмен на опит в разработването на процедурни 
правила в случай на извънредни ситуации в училищата 
и преподаването за безопасност по пътищата“;
– “Превенция по отношение на безопасността на 
пешеходците, ролята на училището по безопасността 
на децата в трафика, родителски нагласи във 
възпитанието, ролята на местните власти.“
Обсъдиха се заложените в проекта дейности и 
цели, както и задачите, които екипът по проекта 
ще трябва да реализира до края на проекта.
Всички участници в проекта и 
работните срещи получиха сертификати.
Втората работна среща беше изключително 
ползотворна и създаде полезни контакти 
между учители, представители на 
Полицията и общинските администрации.
Този проект е финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия по програма Еразъм +.
Тази публикация [съобщение] отразява само 
личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация.

“БЛАГОДАРНОСТТА Е 
ПАМЕТ НА СЪРЦЕТО...., АКО 
СА ТИ НАПРАВИЛИ ДОБРО, 

РАЗКАЖИ....”
Хубаво е, когато има на кого да кажеш „Благодаря“. 
Такава е историята на сем. Иванови от Берковица, 
които са спасени от снежния капан на пътя 
София - Берковица от първия потърсен за помощ 
по телефона.  Те споделят, че все още има хора, 
смели и с гражданско поведение. Такъв пример 
е Добромир Чавдаров Йоцов от Берковица, 
който се притекъл на помощ на семейството.
На 16 януари сем. Иванови се прибирали от София, 
когато на пътя между Годеч и Гинци ги удря млад 
шофьор и те закъсват привечер в обилните 
снеговалежи. Телефоните са им с изтощени 
батерии и няма как да потърсят съдействие от 
роднини и приятели. Остава само служебният 
телефон на г-жа Иванова и тя се обръща за помощ 
към Добромир, който без лично да ги познава 
тръгва от Берковица и след час и половина в 
бурята успява да стигне до тях и да помогне да се 
приберат благополучно в града. „Ние бяхме спасени 
от снежния капан и сме безкрайно благодарни на 
Добромир Йоцов, който не се поколеба да ни помогне 
още при първия разговор. Все още има добри хора, 
повярвайте“ – казва семейството развълнувано.
Този случай ни доказва, че благодарността  за 
гражданска доблест  е необходима, за да върнем блясъка 
и красотата на позабравената дума доблест и още 
по-важно - на позабравения модел на гражданско 
поведение, който поставя най-високо общото благо 
и който изисква самоотверженост и вдъхновение за 
постигането му, който утвърждава ценностите 
на високия обществен морал и почтеност, на 
активната гражданска позиция, на обществения 
диалог, хуманността и толерантността.
„Една от най-великите тайни на живота е, 
че единственото, което си заслужава да бъде 
правено, е това, което правим за другите.”

ЧЕСТИТ  ЮБИЛЕЙ !

… 70 години е една достолепна възраст, когато човек е 
достигнал един голям връх и от там, като на длан вижда 
целия си живот. Жените не обичат да си афишират 
годините, но когато настъпва юбилейната дата гордо 
произнасят цифрата. Казват, че времето няма власт над 
онези хора, чиито души никога не стареят. И сигурно 
е така, ако се съди по излъчването на жената, която 
всички в Берковица познават – Йорданка Братанова. 
Дългогодишен директор, общественик с отлични 
организаторски способности, музикант, личност с 
високи духовни стремления, ръководител с усет за 
новото, актуалното, ползотворното, жена със силна 
воля, целеустремена натура с верен нюх за нещата в 
живота, прекрасната майка, любимата баба – това са 
характеристиките, с които заслужено бихме обрисували 
Дана. Празнувайка своя юбилей с много гости, в 
компанията не само на внуците си, впечатляващия 
юбилей тя отпразнува и със своя правнук. Щастлива е 
защото животът и е толкова пълен и красив. И израз 
на тази цялост е, че заедно с нея има и много хора – 
дъщерите, сестрите, братовчедките, племенниците, 
приятелите… всички, които я обичат. Ти си щастлив 
човек, скъпа Данче. Ти си приятел и то такъв, който 
обича въпреки всичко и точно затова думите за 
благодарност не са достатъчни, за да изразят онова 
зрънце обич, което всички ти дължим. Обичаме те !
Честит да бъде твоят ден…, „благодарим ти, че 
си се родила“…казват турците, а ние българите 
казваме НА МНОГАЯ ЛЕТА. Честит празник !
Елена Иванова и приятели
27. 01. 2016 г.
Гр. Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Информация във връзка с одобряване ПУП- парцеларен 
план за изграждане водопровод за минерална вода от 
сондаж 1 при минерална баня с. Бързия до   минерална 
баня гр. Берковица, който обект е  от първостепенно 
значение за Община Берковица: Трасето на водопровода 
засяга 38 частни земеделски имота в землището на с. 
Бързия и гр. Берковица. Със собствениците на част от тези 
имоти са сключени договори за учредяване на сервитут, 
а за останалите има издадени заповеди, влезли в сила, 
вписани в служба по вписванията и отразени в регистрите 
на Общинска служба земеделие за имотите в землището 
на с. Бързия и в СГКК Монтана за имотите в землището на 
гр. Берковица. Стойността на сервитута за тези имоти е 25 
768,90 лева. Към момента на правоимащите са изплатени 
15 234,64 лв. Имотите, собственост на МЗХ в района на 
дейност на Териториално поделение „ДГС – Берковица“ 
са 6 броя. За тях има издадена Заповед №760/29.10.2015 г. 
на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 
горите за учредяване на безсрочен сервитут. Заповедта 
е влязла в сила на 25.11.2015 год. В тримесечен срок от 
влизане в сила на заповедта е необходимо да се изплатят 
сумите в Изпълнителна агенция по горите, както следва: 
Цената на учредения безсрочен сервитут е в размер на 
218 074,00 лв. Режийни разноски върху стойността на 
учредения сервитут на стойност 4 361,48 лева; Цената на 
дървесината на корен е в размер на 459,19 лева; Цената 
за компенсационно залесяване е в размер на  6 373,75 
лева. Заплатена е цената за компенсационно залесяване 
за имотите с променено предназначение, в които 
ще се изграждат шахтите на водопровода. Предстои 
придобиване на правото на собственост от община 
Берковица върху тези имоти. Имотите собственост 
на МЗХ, стопанисвани от УОГС „Петрохан“ са 4 броя. 
За тях е изпратено писмо до МЗХ за учредяване на 
сервитут. Все още няма издадена заповед. Стойността на 
сервитута според оценителския доклад е 5779,00 лева. За 
одобряването на работният проект остава да се изготви  
част хидрология, която да се внесе за разглеждане и 
издаване на разрешителни от  Басейнова дирекция 
„Дунавски район“ гр. Плевен. Общата стойност на 
предстоящите плащания за сервитута на минерален 
водопровод с. Бързия- гр. Берковица е 241 220 лв. 
Средствата, въпреки финансовите затруднения  ще се 
предвидят в бюджета на Община Берковица за 2016 г.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Информация във връзка  с преотреждане на 
ПИ 03928.152.5, м-т „Горната кория, землище гр. 
Берковица, в района на зона „Ком”: На основание 
писмо  изх. № ИАГ- 27015 от 06.08.2015 год.  на ИАГ 
/Изпълнителна агенция по горите/,  за поземлен 
имот 03928.152.5, с площ 44 дка в м-т „Горната кория”, 
землище гр. Берковица, във връзка с изграждането 
на обект „Ски писта и пътническа въжена линия” в 
зона „Ком”, е необходимо промяна предназначението 
на имота на основание чл. 73, ал.1, т.5 от Закона 
за горите. С решение № 1528 от 24.08.2015 год.  
ОбС- Берковица  е взел решение за процедиране 
на ПУП за този имот и е определил  обекта като 
общински обект от първостепенно значение. 
През месец януари 2016 година е възложено  на 
лицензирано лице да изготви ПУП,  след което да 
продължат процедурите по преотреждане на ПИ 
03928.152.5 по кадастралната карта на гр. Берковица.
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БЕРКОВСКИ ОЛИМПИЕЦ СЪБРА 
МЛАДИ БИАТЛОНИСТИ ОТ 

ЦЯЛАТА СТРАНА

ЗОРАН ФИЛИПОВ ИЗВАДИ 
КРЪСТА НА БОГОЯВЛЕНИЕ В 

БЕРКОВИЦА

31-годишният Зоран Филипов от село Мездрея се 
пребори и улови кръста в ледените води на басейн 
„Св. Георги Победоносец” в Берковица. Младият 
мъж за седма година участва в ритуала по вадене 
на кръста на Йордановден. Празникът Богоявление 
/Йордановден/ започна с водосвет на отец Петър 
и отец Захари, които благословиха 13-те млади 
мъже. Според народното поверие, който извади 
кръста от водата ще е честит и здрав през цялата 
година. Зоран Филипов бе награден от зам.-кмета 
Радослав Найденов с парична награда от 100 лева, 
плакет и подаръци. На празника присъстваха и 
зам.-кметът г-жа Ася Велиславова и г-н Ангел 
Ангелов. Зоран работи на бензиностанция в 
Берковица. Той сподели намерението си да се 
включи в мъжкото хоро на Богоявление в Калофер, 
но времето го е спряло. Сега е щастлив и честит, 
защото държи кръста в ръцете си. На всички 
жители на Община Берковица, на своя баща, който 
има имен ден и на себе си пожела здраве и късмет 
през цялата година. Парична награда и подарък от 
общинското ръководство получи всеки участник, 
престрашил се да скочи в ледените води на басейна.

С ПЕСНИ И ТАНЦИ РОМИТЕ В 
БЕРКОВИЦА ПРАЗНУВАТ БАНГО 

ВАСИЛ

Представители на  всички ромски кланове в 
берковския квартал Раковица се събраха на 
площада, за да отбележат Банго Васил. На събитието 
присъстваха председателят на ОбС – Берковица д-р 
Илиян Тимчев, зам.-кметът Радослав Найденов 
и Ангел Ангелов, които поздравиха жителите 
на квартала с празника и им пожелаха повече 
здраве и радост. В програмата бяха включени 
изпълнения на възпитаниците на Четвърто ОУ 
„Г. С. Раковски“ и песни и танци от българския 
и ромския фолклор под съпровод на оркестър. 
Банго Васил  е един от най-големите и най-
почитаните празници от всички ромски групи у 
нас. Празникът се нарича още Василица и се свързва 
с легендарния ромски защитник Банго Василий. 
Банго Васил е семеен празник и задължително 
се посреща с птиче месо – гъска или петел.

Двудневният празник  на спортсменството и 
таланта „Берковски олимпиец“ събра  в Берковица 
млади биатлонисти от страната. След 4-годишно 
прекъсване състезанието по биатлон се проведе 
на стадиона в Берковица в дните 23 и 24 януари. 
Лично Павлина Филипова даде началото на 
първите стартове. Участие взеха 60 деца от клубове 
в страната. Сред тях Ихтиман-Бодрово, Узана, 
Амбарица, Аякс, Сапарева баня и домакините 
Ком-Берковица. Програмата включваше спринт и 
индивидуален старт в четири възрастови групи за 
деца до шести клас включително. Състезанието е 
включено в календара на Българската федерация по 
биатлон. Сред гостите на събитието бе и зам.-кметът 
Ася Велиславова, която поздрави състезателите от 
името на кмета инж. Милчо Доцов и награди първите 
победители. Класиране в двата състезателни дни:
/Ден първи/
МОМЧЕТА МЛ. ВЪЗРАСТ 3,6 км СПРИНТ
1. Кристиян Божилов – Сапарева баня
2. Благовест Мертекчийски – Сапарева баня
3. Тихомир Иванов – Амбарица
Тук Борис Иванов от Ком-Берковица има 6-то място.
МОМЧЕТА 2,4 км СПРИНТ
1. Лъчезар Божилов – Сапарева баня
2. Георги Наумов – Сапарева баня
3. Веселин Белчински – Сапарева баня
Тук Майкъл Петров от Ком-Берковица е с 6-то 
място.
МОМИЧЕТА МЛ. ВЪЗРАСТ 3,0 км СПРИНТ
1. Валентина Димитрова – Сапарева баня
2. Мария Данчева – Амбарица
3. Ния Пауникова – Амбарица
Тук Алексанрина Георгиева от Ком-Берковица е с 
10-то място , а Никол Тодорова с 11-то място.
МОМИЧЕТА 2,4 км. СПРИНТ
1. Гергана Джаджарова – Сапарева баня
2. Василена Пехливанска – Сапарева баня
3. Зорница Велкова – Ком-Берковица
/Ден втори/
МОМЧЕТА МЛ. 4,8 км. ИНДИВИДУАЛНО
1. Кристиян Божилов – Сапарева баня
2. Константин Василев – Аякс
3. Тихомир Иванов – Амбарица
Тук Борис Иванов от Ком-Берковица е с 5-то място.
МОМЧЕТА 3,0 км. ИНДИВИДУАЛНО
1. Лъчезар Божилов – Сапарева баня
2. Георги Наумов – Сапарева баня
3. Здравко Чучуганов – Сапарева баня
Тук Майкъл Петров от Ком-Берковица е с 6-то 
място.
МОМИЧЕТА МЛ. 4 км. ИНДИВИДУАЛНО
1. Валентина Димитрова – Сапарева баня
2. Мария Данчева – Амбарица
3. Лора Христова – Аякс
Тук Александрина Георгиева от Ком-Берковица е с 
6-то място.
МОМИЧЕТА 3,0 км. ИНДИВИДУАЛНО
1. Гергана Джаджарова – Сапарева баня
2. Василена Пехливанска – Сапарева баня
3. Юлияна Чечева – Сапарева баня
Тук Зорница Велкова от Ком-Берковица е с 4-то 
място.

ОТЛИЧНА ГОДИНА ЗА 
БЕРКОВСКИТЕ БИАТЛОНИСТИ

Тази година Спортен Клуб по биатлон „Ком-
Берковица“ навършва 10 години от създаването 
си. Клубът има  5 национални състезатели, 
от които четирима младежи /Петьо Иванов, 
Кристиян Стоянов, Християн Георгиев и Борислав 
Яврийски/ и една девойка /Мария Здравкова/. 
„Ком-Берковица“ ежегодно провежда  състезанието 
за момичета и момчета -„Берковски Олимпиец“. 
Клубът участва във всички състезания от 
Държавния спортен календар на Българска 
федерация по биатлон. Децата на Клуба завоюваха 
35 медала от Държавни първенства /13 златни, 13 
сребърни и 9 бронзови/ и 9 медала от Балкански 
купи/ 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови/. Трима 
младежи /Кристиян Стоянов, Християн Георгиев 
и Борислав Яврийски/ и една девойка /Мария 
Здравкова/ участваха в Младежкия олимпийски 
зимен фестивал в Лихтенщайн, четирима младежи 
/Петьо Иванов, Кристиян Стоянов, Християн 
Георгиев и Борислав Яврийски/ и една девойка/
Мария Здравкова/ взеха участие в  Световното 
първенство, а Петьо Иванов и в Европейското 
първенство за младежи. През месец февруари ще се 
проведе в Лилехамер втората Младежка олимпиада 
и там Берковица ще има  двама участници Мария 
Здравкова и Кристиян Стоянов. Задачите пред Клуб 
по биатлон „Ком-Берковица“  са популяризирането 
на биатлона в общината и привличане на повече 
деца в  този  спорт /масовост/ и в същото време 
създаване на състезатели, които да ни представят 
и класират на международни състезания . УСПЕХ !

Състезанието „Берковски олимпиец“ отново ще 
стане традиционно за града под Ком. Участници, 
треньори и представители на федерацията 
останаха доволни от организация, условия и 
гостоприемство. Стана ясно, че едно от летните 
Държавни първенства по биатлон ще се провежда 
в Берковица. Патронът на състезанието Павлина 
Филипова раздаде и специални награди на Ros-
signol на деца от клуба по биатлон Ком-Берковица.  


