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КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 
ПОСРЕЩНА В КАБИНЕТА СИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
МАРБЪЛ ПРОЕКТ

Кметът  на Община Берковица посрещна в 
кабинета си английските приятели  на града от 
Марбъл проект, които над  10 години  развиват 
благотворителна дейност в общината. Проектът 
има и берковски екип, който координира и спомага 
дейността на англичаните. На срещата присъства 
и Ванина Стоянова – Директор дирекция в ОбА.  
Англичаните благодариха на г-н Доцов  за това, 
че им подава ръка за съвместна работа и включва 
общината в техните инициативи. Гостите споделиха, 
че за годините, в които идват даренията на Марбъл 
проект са  на стойност над 400 000 лева. „Това, 
което правим го правим от сърце“,  допълниха те. 
Марбъл проект имат поглед  вече и към следващите 
10 години. В разговорите с гостите кметът инж. 
Милчо Доцов изрази надежда, че разгласявайки 
това, което прави Марбъл в Община Берковица 
ще накара все повече хора да отворят сърцата 
си за дарителство и това да е един стимул за 
благотворителност. Той обсъди с англичаните и 
бъдещите планове на фондацията за подпомагане на 
социалните заведения в общината. Дарителите имат 
пълното съдействие на общината за осъществяване 
на всички прояви, подчерта инж. Доцов. На 
територията на общината има няколко социални 
заведения и подкрепата на благотворителната 
организация е от изключителна полза.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ВНЕСЕ 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОДПИСКА 
СРЕЩУ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ ГРАНИЦИТЕ 
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА 

АСОЦИАЦИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК 
ООД- МОНТАНА

На 17 май 2016 г. инициативен комитет с председател 
г-н Георги Ганов внесе подписка в Общински съвет 
срещу присъединяването на Община Берковица към 
границите на обособената територия на Асоциацията, 
обслужвана от ВиК ООД – Монтана. Подписката 
бе предадена на д-р Илиян Тимчев-Председател на 
ОбС-Берковица. Тя съдържа 7 392 подписа, събрани 
в 315 бланки и всички необходими документи 
съгласно Закона за пряко участие на гражданите 
в държавната власт и местното самоуправление. 
Подписката ще бъде разгледана на следващото 
редовното заседание на местния парламент. 
Членовете на Инициативния комитет заявиха, 
че „Очакват общинските съветници да вземат 
разумно решение в полза на хората от общината.“

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДАВА 
ПАРИ ЗА РЕМОНТИ СЛЕД 

ВАНДАЛСКИ ПРОЯВИ ВМЕСТО 
ДА ИНВЕСТИРА В НОВИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ

През 2015 година Община Берковица инвестира 
близо 150 000 лева за благоустрояването на 
парк „Здравец“. Вместо поляни с трева там се 
появиха детска площадка, дървени пластики и 
10 миниатюри, макети на архитектурни и други 
забележителни обекти в Берковица. И това място 
не бе пощадено от вандализъм и стана жертва 
на серия посегателства. Последните случаи са: 
сериозно пострадали две миниатюри – куполът на 
църква „Рождество Богородично“ е счупен, както 
и главата на Малинарката от мраморната чешма. 
Постоянно замърсена е и детската площадка. 
Много жители на съседните къщи се радват на 
новото, възмущават се и своевременно подават 
сигнали, когато станат свидетели на вандализъм. 
Община Берковица им благодари за съвестното 
отношение и се надява повече хора да последват 
техния пример. Въпреки, че в района е поставено 
видеонаблюдение обмисля се вариант за засилване 
на сигурността в парка. Предстои подобряване 
на туристическата инфраструктура, водеща към 
атракциите в парк „Здравец“– трябва ли да се харчат 
допълнителни средства за охрана на всяка детска 
площадка в града?! Ръководството на Община 
Берковица призовава жителите на града да не 
допускат вандалски прояви в паркове и градинки, 
да проявят бдителност към отделни личности, 
които рушат създадените за цялата общност 
придобивки и удобства. Сигнали за подобни 
прояви могат да бъдат подавани на горещите 
телефони на общината – 0953/ 88-418 и 0885119056.

С ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ 
БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 24 МАЙ

Стотици ученици, културни и просветни дейци 
се включиха в празничния концерт по случай 24 
май – Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. Тържеството започна с 
приветствие на кмета на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов, който поздрави всички просветни и 
културни дейци. Празничната програма включваше 
участие на деца от всички детски градини и училища. 
На този ден българите прославят делото на Светите 
равноапостоли братята Кирил и Методий. През 
1851 година по идея на Найден Геров българското 
училище в Пловдив организира първото 
тържество, посветено на Св. Св. Кирил и Методий. 
Инициативата на пловдивските учители е подета и 
в други градове през 60-те години на ХІХ в. 11 май 
по стар стил и 24 май по нов стил постепенно се 
превръща в общобългарски празник на просветата. 
Сведения за честването на този ден като празник 
на българската просвета има още през XII век. 

БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩНА 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОБЕГА НА 

МИРА

За първи път през Берковица премина световният 
Пробег на мира – международна щафета, 
символизираща всеобщия стремеж на човечеството 
към по-мирен свят. По този повод в центъра на 
града на  заместник- кмета Радослав Найденов 
символично бе връчен факелът на мира, който е бил 
в ръцете на много известни личности, сред които 
Папа Йоан-Павел II, Майка Тереза и Нелсън Мандела. 

От своя страна заместник-кметът приветства 
организаторите на събитието и всички участници, 
заредени с вяра и енергия. Той им благодари, че 
тази година са включили в пробега си и Берковица.
Всички желаещи, да направят крачка към един 
по-добър свят на любов, хармония и единство, 
имаха възможност да се включат в проявата 
и да се докоснат до факела. Участниците 
направиха изненада на децата на Берковица 
като изпяха, заедно с тях песента “PEACE RUN”.
Пробегът за мир е основан през 1987 г. от радетеля 
за мир Шри Чинмой в дух на любов, хармония и 
единство. Този дух, с който е пропит пробегът, 
докосва сърцата на всички участници в него. 
Тази инициатива е една от най-мащабните и 
продължителни масови прояви, посветени на мира. 
Участниците в щафетата пренасят в над 100 страни 
от всички континенти горящ факел, символизиращ 
стремежа към мир и единство между хората.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 20 май 2016 г. се проведе редовно заседание 
на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 19 
общински съветници. Внесени бяха 4 извънредни 
докладни. Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на Дом за стари хора 
с отделение за лежащо болни – Берковица, 
проблеми и мерки за подобряване на работата;
2.Отчет за дейността на Защитено жилище за 
хора с умствена изостаналост – Берковица, 
проблеми и мерки за подобряване на работата;
3.Отчет за дейността на Център за настаняване от 
семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – 
Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;
4.Отчет за дейността на Дом за възрастни хора с деменция – с. 
Бистрилица, проблеми и мерки за подобряване на работата;
5.Докладни записки;
6.Питания, предложения и становища по обществено 
значими въпроси.
Съветниците приеха отчетите за дейността на социалните 
заведение. Стана ясно, че сред основните проблеми 
на Домовете са необходимост от  ремонт на сградите, 
отоплението, недостатъчен  бюджет за новата социална 
услуга в ЦНСТВУИ и осигуряване на ЕКГ апарат за Дом за 
стари хора в Берковица. Разгледани и приети бяха докладни:
–относно продажба на дървесина, добита 
при почистване на земеделски земи от ОПФ, 
отдадени под наем, вследствие сключен договор;
– относно информация за отсечени дървета на територията 
на Община Берковица за периода 2011 – 2015 година;
–относно сключване на договор с ВиК 
оператор за стопанисване, управление 
и поддържане на съществуващата 
канализационна система на агломерацията гр. 
Берковица – с. Бързия на Община Берковица;
–относно актуализиране на Културния и Спортен 
календар на Община Берковица за 2016 г.;
– относно осигуряване на  финансов ресурс за покриване 
на първоначалните допустими разходи по проект 
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация 
за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване 
и на съоръжения и техника за разделно събиране на 
зелени и биоразградими отпадъци” по Оперативна 
програма „Околна среда 2014 -2020 г.”, приоритетна 
ос 2 „Отпадъци”, процедура BG16M10P002-2.001;
–относно корекция на капиталови разходи;
-относно запазване на паната на бл. Бор 1 и 
бл. Бор 2 по повод изпълнение на проекти за 
енергийна ефективност на сградите по ОПРР 
2014-2020 г. и Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради.

ВЪЛНУВАЩ КОНЦЕРТ НА 
ТАНЦОВИТЕ СЪСТАВИ КЪМ 

НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ – 
БЕРКОВИЦА

Вълнуващ фолклорен концерт изнесоха танцовите 
състави в големия салон на читалището. В залата 
имаше хора от всички възрасти, които  аплодираха 
танцьорите и певците за тяхната всеотдайност и 
майсторско представяне. Концертът „ФОЛКЛОРЕН 
КАЛЕЙДОСКОП“ е част от представленията на 
школите към НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица. 

В спектакъла участваха всички танцови състави – ТА 
„Малинарка“, ТС „Малинарче“, ТС „Малинарчета“, 
ФК „Танцувай за здраве“, ФК „Веселие“ и  народни 
певци от класа на Лариса Симова. Очаквано 
интересът към концерта, подготвен с много любов 
от танцовите състави с хореограф Димитринка 
Богданова, бе голям. След всяко едно изпълнение 
залата се огласяше от заслужени аплодисменти. 

Публиката бе също така съпричастна и се 
вълнуваше и в края на концерта, когато на сцената 
приятелят на хореографа  Димитринка Богданова 
й предложи брак. Специални поздрави и кошница 
с цветя Димитринка получи от кмета на Община 
Берковица инж. Милчо Доцов. Сред гостите на 
концерта бе и зам.-кметът Радослав Найденов.

С ДЕТСКИ УСМИВКИ И 
БАЛОНИ В НЕБЕТО БЕ ОТКРИТ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ 

НА ИЗКУСТВАТА „ЛАЧЕНИ 
ОБУВКИ“ В БЕРКОВИЦА

На пл. „Радичков“ се проведе тържествено  откриване на 
24-то издание на Международния  детски фестивал на 
изкуствата „Лачени обувки“.  Детският празник започна 
с изпълнения на малчуганите от група „101 далматинци“ 
при ЦДГ „Пролетна дъга“ , дует „Лачени обувки“ при 
НЧ „Иван Вазов-1872“-Берковица, слънчеви лъчи 
и много детски усмивки. Фестивалът бе открит от 
зам.-кметът Радослав Найденов. Кулминацията на 
тържеството бяха децата, акцента на събитието, които 
пуснаха балони в небето с пожелания за щастливо 
детство и грейнали детски лица. Първият фестивален  
ден започна с раздел „Театър“  и постановката   
“Котаракът с чизми” – по Шарл Перо, адаптация Нина 
Стойчева – ДТС „Николай Фол“ при НЧ „Иван Вазов 
1872“ – гр. Берковица.  Изпълненията на участниците 
бяха оценявани от жури в състав: председател доц. 
Виолета Гиндева – актриса и преподавател (ПУ „Паисий 
Хилендарски и Театрален колеж „Любен Гройс“) 
и членове: Йордан Статков, режисьор и Любомир 
Бояджиев, Директор на Драматичен театър – Монтана.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - 
БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във 
връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, 
чл.59, т.1 и чл.61, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и 
Решение № 57 от Протокол № 5/18.12.2015 г. на Общински 
съвет – Берковица и Заповед № РД-15-284/25.05.2016 г.                                                      
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС:
1.Откривам процедура за провеждане на публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на обект 
– публична общинска собственост, както следва: 
1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.512.566 с площ 
от 5537 кв. м. с открит плувен басейн и следните сгради в 
него: сграда с идентификатор 03928.512.566.1, един етаж, 
площ от 323 кв. м., сграда с идентификатор 03928.512.566.2, 
един етаж, площ от 132 кв. м., сграда с идентификатор 
03928.512.566.3, един етаж, площ от 275 кв. м., сграда с 
идентификатор 03928.512.566.4, един етаж, площ от 31 
кв. м. по кадастралната карта на гр. Берковица, находящ 
се в парк „Свети Георги Победоносец“, за срок от 10-десет 
години, при първоначална месечна наемна цена в размер 
на 500,00 лева /петстотин лева/ без ДДС, сделката подлежи 
на облагане с ДДС със следните задължителни условия: 
-запазване предмета на дейност 
- достъп на гражданите през летния сезон
- осигуряване часове за организирано упражняване на извън 
учебни дейности на деца
- разкриване на работни места, не по-малко от:
             а) постоянни: 3 бр.
             б) сезонни: 8 бр.
             в) от Дирекция бюро по труда на безработни: 2 бр.
- влагане на инвестиции: не по-малко от 100 000 лв., от които 
60 000 лв. до втората година след предоставянето на имота
- срок за отдаване под наем 10-десет  години
- първоначална месечна наемна цена 500 лв. /петстотин лева/ 
без ДДС (сделката е облагаема с ДДС), която всяка година да 
се индексира с годишния инфлационен индекс за страната
- да не преотстъпва правото на наем на трети лица върху 
обекта
- до 31.01. на всяка следваща година от срока на наема да се 
предоставя на Общински съвет - Берковица информация 
за вложените инвестиции и изпълнение на социалните 
програми
2.Публичният конкурс ще се проведе на 07.06.2016 г. от 11,00 
часа в стаята на съветника в Общинска администрация - 
Берковица със задължителното присъствие на кандидатите 
или упълномощени от тях лица.
3.Условия за участие: В конкурса могат да участват физически 
или юридически лица.
4.Размерът на депозита за участие в конкурса е шестмесечния 
обявен първоначален наем, 3 000,00 лв. (три хиляди лева) без 
ДДС;
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 брой в стая 110-
каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, 
етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
6.Утвърждавам конкурсни книжа. Документите за участие 
в конкурса се получават от Общинска администрация - 
Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 
4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на конкурса 
конкурсни книжа в размер на 88,40 лева (осемдесет и осем 
лева и четиридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска 
администрация - Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 
17,00 часа на 06.06.2016 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 конкурса се състои от седем члена.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в 
конкурса: Документите за участие в конкурса 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 06.06.2016 г.
8.Информация за обект на конкурса, да се постави 
на информационното табло в сградата на Общинска 
администрация – Берковица  и на web site: http://berkovitsa.com/.
9.При непровеждане на обявения публичен конкурс ще 
бъде проведен втори публичен конкурс на 14.06.2016 
г. от 11,00 часа при същите условия, като документите 
за участие се подават до 17,00 часа на 13.06.2016 г. 
Общинска администрация - Берковица запазва 
правото си при техническа необходимост да промени 
мястото за провеждане на конкурса, за което 
подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

Инж.Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
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КОНКУРС „МОЯТА БЕРКОВИЦА“
Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните обявява конкурс за фотография 
на тема „Моята Берковица“. Инициативата 
е в изпълнение на годишната програма на 
комисията за 2016 год., а целта е да провокира 
и фокусира вниманието на подрастващите към 
красотата и уникалността на родния ни край. 
Идеята е да потърсят, намерят и представят 
своята гледна точка и позитивно отношение към 
местните природни дадености, архитектура, 
биоразнообразие и забележителности. 
Категориите са три: 
1.Селфи с моя роден край – в тази категория 
могат да участват селфи снимки, на които 
фигурират едно или повече лица без 
ограничение за това дали са направени 
сред природата или в населено място;
2.Пейзажна фотография – категорията 
е предназначена единствено за снимки 
на природни обекти, забележителности и 
феномени, направени на територията на Община 
Берковица. В нея е допустимо да участват 
фотографии на крепости, паркове, паметници, 
сгради, т.н. при условие, че те са заснети 
извън урбанизираните зони на общината;
3.Градска фотография – категория, 
изцяло посветена на гр. Берковица и 
прилежащите й населени места. Допустими 
за участие са единствено снимки на обекти 
в града и селата на община Берковица.
Условия за участие:
1.В конкурса могат да участват деца 
на възраст от 8 до 18 ненавършени 
години със свои авторски снимки.
2.За всяка от категориите един участник 
може да изпраща до 3 броя фотографии. 
Всяка фотография трябва да е придружена с 
информация за заснетия обект и участващите 
лица в снимката (ако тя е в категорията 
селфи). Ще се радваме и на послания, кратки 
истории или кратък текст към снимките.
3. Времетраене на конкурса – до 01.08.2016 год. вкл.
4.Фотографиите се изпращат на e-mail: 
goranova.f@berkovitsa.com с изрично 
посочени: три имена на участника, възраст, 
клас и училище, адрес, телефон за връзка, 
както и за коя категория са снимките.
5.Фотографиите ще бъдат оценявани 
и класирани от комисия, включваща 
професионални фотографи. Резултатите и 
класирането ще бъдат обявени на 01.09.2016 
год. в сайта на Общината, както и във фейсбук.
6.С фотографиите, спечелили от 1-во до 3-то 
място, както и класираните до 10-то място 
във всяка категория ще бъде открита изложба, 
посветена на празника на града – 8-ми септември.
7.Награждаването на победителите ще 
се състои в рамките на тържествата 
за празника на гр. Берковица.
8.Фотографиите, участвали в конкурса, 
стават собственост на МКБППМН – 
Община Берковица с права за отпечатване, 
публикуване и организиране на изложби.
НАГРАДИТЕ ЗА ВСЯКА ОТ КАТЕГОРИИТЕ: 
1-ВО МЯСТО: ваучер на стойност 100 лв., 
2-РО МЯСТО: ваучер на стойност 50 лв. и 
3-ТО МЯСТО: ваучер на стойност 30 лв. 
За повече информация: 
Филонка Горанова – Секретар на 
МКБППМН Община Берковица – стая 
117, ет.1 на Общинска Администрация 
– Берковица, както и на телефони: 0953/ 
960 13; 0953/ 89 125; 0882 909 506.

„ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, 
ТАНЦИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ 

ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ”
На 04.06.2016 г. от 10:00 часа НЧ”Развитие-1927” 
село Боровци с подкрепата на Община Берковица, 
кметство Боровци организира „ФЕСТИВАЛ НА 
ПЕСНИТЕ, ТАНЦИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ 
ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ”, който се 
провежда за втора година. Общи положения: 
Фолклорния фестивал  „ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, 
ТАНЦИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И 
ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ” се провежда за втора 
година, няма конкурсен характер и чрез
провеждането му се дава възможност  
за  изява  на професионални и 
непрофесионалните  групи и изпълнители.
Фестивалът  се провежда  на открита 
сцена на площада в село Боровци.
Мероприятия, съпътстващи фолклорната  програма:
– изложба и дегустация на традиционни ястия и вино,
–етнографска изложба, отразяваща бита 
на хората от селото в „Манойловата къща”
–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 културно-
фолклорното наследство на Берковския край.

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН 
ПРЕГЛЕД ЗА ВОДАЧИ НА 
СЛУЖЕБНИ КУЧЕТА С 

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 
ГРАД БЕРКОВИЦА – 2016

От 9 до 13 май 2016 година в гр. Берковица  се 
проведе  “Единадесети национален преглед за 
водачи на служебни кучета с международно 
участие”. Организатор  е „Спортна асоциация 
– МВР“, ГД „Национална полиция“, а място за 
провеждане – База на ГДНП в гр. Берковица. 
На полигона в базата на МВР за подготовка на 
служебни кучета и техните водачи в Берковица 
бяха оценявани качествата на четириногите 
помощници на полицаите в няколко категории – 
обща дресировка, работа по следа, атака и защита. 
Кучета показаха възможностите си да откриват 
дрога в колети, затворени помещения и автомобили.
Дисциплини:
1.Универсално куче – „Работа по следа”, 
„Послушание”, „Защита”.
2.Откриване на взривни вещества – „Претърсване 
на помещение”, „Послушание”, „Претърсване на 
автомобили”.
3.Откриване на наркотици – „Претърсване на 
багаж”, „Претърсване на помещения”, „Претърсване 
на автомобили”, „Послушание“
В състезанието взеха участие представители от 
Агенция „Митници“ към МФ, ГД „Изпълнение на 
наказанията“ към Министерство на правосъдието, 
както и инструктори от Румъния и Турция.

УЧИТЕЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ 
ОТБЕЛЯЗАХА 24 МАЙ – ДЕН НА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И 
КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА 

ПИСМЕНОСТ

Учителите пенсионери от Община Берковица се 
събраха на празник по случай 24 май – Ден на 
българската просвета и култура и на славянската 
писменост. Хората, отдали живота си да продължат 
делото на братята Кирил и Методий, бяха 
поздравени от д-р Илиян Тимчев – Председател 
на ОбС, който изказа своята и на кмета инж. 
Милчо Доцов благодарност за всеотдайния им 
труд и засвидетелства голямото си уважение към 
тях. Сред гостите на празника бяха – Гл. експерт 
„Образование“ към ОбА,  г-жа Анелия Якимова 
и учители пенсионери от Монтана. Всички бяха 
поздравени  от ученици, които изпълниха песни 
и стихотворения, посветени на благородната 
учителска професия и светлия празник. Тържеството 
продължи с много разговори за миналото и за 
приятните спомени и емоции, изживени в училище.

ДЕН НА КМЕТА

На 20 май 2016 г. кметът на Община Берковица 
инж. Милчо Доцов проведе редовно месечно 
заседание с кметове и кметски наместници на 
всички села в общината. Г-н Доцов обсъди с 
присъстващите инфраструктурни проблеми и 
въпроси, ангажиментите на хората от временната 
заетост и чистотата в населените места. Той призова 
кметските наместници да „действат отговорно, 
когато има проблем, съгласувайки разходите за 
отстраняването му с общината и решаване на 
въпроса“. Това, допълни кметът, е „разумният 
и мениджърски подход за работа“. Инж. Доцов 
заяви още, че при работата на кметове и кметски 
наместници, закона е над всичко и, който го 
нарушава ще си носи последствията. Заседанието 
продължи със запознаване с графика за уличното 
осветление, както и бяха обсъдени въпроси, 
отнасящи се до населените места в общината. 
Кметовете и кметските наместници поставиха 
основните проблеми, които стоят пред тях.
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„АЗ И МОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ 
“ПРИЯТЕЛИ“ ИЛИ КМЕТОВЕТЕ 

НА ПРЕХОДА В БЕРКОВИЦА“

На 28 април 2016 г. в библиотека „Йордан Радичков 
Петко Пачев  представи книгата си: „АЗ и моите 
политически “приятели“ или кметовете на прехода 
в БЕРКОВИЦА“.  В нея място са намерили спомени 
за политическите събития от близкото минало, 
имената на партиите участници в местния вот от 
началото на политическите промени до последните 
избори. Събития, които голяма част от нашите 
съграждани помнят и са преки участници в тях. В 
дух на толерантност и добър тон, Пачев представи, 
освен себе си и своята гледна точка за годините 
на преход в наши град. Издателят  г-н И. Илиев 
отправи мили думи към автора и говори с уважение 
за историческото минало на града ни, който 
според него заслужава такава книга. Изказвания 
и въпроси имаше и от други присъстващи, 
на които Пачев търпеливо и изчерпателно 
отговори. Освен автобиографична, книгата  е 
и история на политическия живот в града ни.

БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ 
НА ХРАБРОСТТА И ДЕНЯ НА 

ПОБЕДАТА

Берковица отбеляза Деня на храбростта и Деня на 
победата. На 6 май в градската градина се проведе 
общоградско поклонение и полагане на цветя на 
Паметника на загиналите във войните. Събитието 
уважиха  председателят на ОбС – д-р Илиян Тимчев, 
кметът инж. Милчо Доцов, зам.-кметът Радослав 
Найденов  и служители на администрацията.  
Общественици  се събраха пред паметните плочи на 
загиналите и сведоха глави пред светлия им подвиг. 
Приветствие към присъстващите отправи кметът на 
Община Берковица инж. Милчо Доцов. Той изтъкна 
значението на двата празника за българите, направи 
хронология на събитията и в заключение добави, 
че трябва да се гордеем, че сме потомци на такива 
славни герои. Празничната програма включваше 
слово на г-жа Нина Анастасова, поетичен рецитал 
на г-жа Цветана Ненковска, песенни изпълнения на 
възпитаници на Ирина Николаевна и изпълнение 
на руско стихотворение от Донко Росенов, 
ученик от трети клас в Трето ОУ „Иван Вазов“.

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА 
БЕРКОВСКИ ПИАНИСТИ

Златни медали спечелиха Зорница Тошкова и 
Дарен Гоцак с участието си на единадесетия 
Международен конкурс за млади изпълнители 
на класически музикални инструменти Перник 
– 2016. Младите таланти са от класа по пиано 
на Ирина Николаевна към  НЧ „Иван Вазов – 
1872”- Берковица. Зорница е изпълнила Менует 
на Бах и българската пиеса на Александър Райчев 
– „Воденичка“ и в първа възрастова група е 
спечелила златен медал. Дарен Гоцак пък във втора 
възрастова група е със залтен медал за „Мазурка“ 
на Парашкев Хаджиев и „Малкото негърче“ на 
Дебюси. В четвърта възрастова група Станислав 
Кръстев е с бронзов медал за „Турски марш“  на 
Моцарт и“Сарабанда“ на Панчо Владигеров, както 
и Ана-Мария Герасимова, която се е представила 
с „Революционен етюд“  на Шопен и Соната 1 
на Бетовен, за което има поощрителна награда.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ ЗА 
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЕ 

ПРОВЕДЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В 
БЕРКОВИЦА

За първа година  БФС, ОФК „КОМ-Берковица“, 
Областен съвет-Монтана организират  футболен 
турнир между детските градини. Събитието се 
провежда и със съдействието на Община Берковица. 
В надпреварата взеха участие близо 50 деца от ЦДГ 
Малина“, ЦДГ „Пролетна дъга“ и ЦДГ „Звънче“ 
– Берковица, както и ЦДГ  „Слънце“ – Вършец. 
Проявата, която се  състоя на градския стадион, бе 
наситена с много оспорвани двубои, придружени 
от аплодисментите на родителите и гостите на 
турнира. Меренето на сили и умения на зеленото 
поле се превърна в истински спортен празник с 
много настроение и усмивки. Зам.-кметът Радослав 
Найденов бе сред гостите, уважили проявата, и от 
името на Община Берковица поздрави и награди 
участниците. Малките футболисти спечелиха 
лакомства, тениски, топки, купи и медали.

СК „ТОНИ СПОРТ“ – ШАМПИОН

На 14 и 15 май 2016 г. се проведе финалният турнир 
по волейбол за момчета до 10 години в гр. Луковит.  
Участие взеха  осем отбора, класиралите се на 
първите  четири места от регион  “ Хемус“ и регион 
„Витоша“.  Отборът на СК „ТОНИ СПОРТ“ попадна 
в група „Б“ с  ВК „Изгрев“-Ябланица, ВК “ Люлин“-
София, ВК „Тетевенволей“-Тетевен. В група „А“ 
бяха отборите на ВК „Ботев“-Луковит, ВК „Славия“-
София, ВК „Олимпиец“-Плевен, ВК „Ахил“-София.
Отборите на Берковица , Ябланица, Луковит и Славия 
се класираха за  полуфиналите, където Берковица 
отстрани Славия, а  Луковит отбора на Ябланица.
В оспорваната битка за първото място, СК 
„ТОНИ СПОРТ“ победи отбора  на ВК „Ботев“ 
Луковит с 2:1 гейма и стана ШАМПИОН!!!
Крайно класиране :
1. СК “ Тони спорт“   Берковица
2. ВК „Ботев“ Луковит
3. ВК „Изгрев “  Ябланица
4. ВК “ Славия“ София
5. ВК „Люлин “  София
6. ВК „Олимпиец“- Плевен
7. ВК “ Тетевенволей“ Тетевен
8. ВК “ Ахил“  София

НАГРАДА ЗА НЧ “РАЗВИТИЕ-1927“ 
– БОРОВЦИ

Община Берковица бе представена на Националния 
фолклорен конкурс “Заблеяло ми агънце” от 
АИФ „БОРОВЧАНИ” при НЧ ”Развитие-1927” с. 
Боровци, които участваха с най-новия си обичай – 
„ГЕРГЬОВДЕН ПО БОРОВСКИ” и грабнаха II-ра 
награда. За пета поредна година до Петропавловския  
манастир, гр. Лясковец, област  Велико Търново 
от 6 до 8 май се проведе  „Националният събор 
на овцевъдите“, който   се превърна в едно от 
любимите и дългоочаквани събития в региона и се 
утвърди като най-мащабният в Северна България. 
Преди пет години съборът е бил разположен на 
площ от 40- 50 декара и е събирал около 60 000 
души. През 2015 година теренът надхвърляше 100 
декара, а посетителите бяха над 160 000. 241 са 
били изложителите, а животните повече от 800, а 
тази година атрактивното събитие бе посетено от 
над 180 000  гости. Отново част от програмата бе 
Националният фолклорен конкурс “Заблеяло ми 
агънце”, който  даде поле за изява на много таланти 
от близо и далеч. Силно бе и  международното 
присъствие на събора-  над 20 държави. Организатори 
на Събора са Сдружение „Национален събор на 
овцевъдите в България“, Национална асоциация за 
развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ), 
със съдействието на Министерството на земеделието 
и храните на Република България. Мястото на 
провеждане е избрано неслучайно, тъй като Велико 
Търново е своеобразен център на страната и е 
удобна дестинация от всички краища на България.


