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В БЕРКОВИЦА ЗАПОЧНА 
САНИРАНЕТО НА ПЪРВИТЕ 

И ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ ПО НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Във връзка с изпълнение на Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради и сключени с ББР договори за 
целево финансиране  № ЕЕ1031/18.06.2015 г. и 
ЕЕ478/06.04.2015 г. на 02.06.2016 г. влязоха в сила 
издадените разрешения за строеж на обекти: 
Проектиране и извършване на строителни, 
монтажни и ремонтни дейности за постигане на 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради в гр. Берковица, Община Берковица, ж.к. 
Заряница, бл. 18, бл. 19, бл. 20 и Проектиране и 
извършване на строителни, монтажни и ремонтни 
дейности за постигане на енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица, 
Община Берковица, ж.к. Заряница, бл. 10, бл. 12, 
бл. 13. На 03.06.2016 г. бяха открити строителните 
площадки на двата обекта и стартира изпълнението 
на строителните дейности. „РЕАЛ“ ЕООД гр. София 
е фирмата изпълнител на строително-ремонтните 
дейности на бл. 10, бл. 12, бл. 13 в ж.к Заряница, които 
регистрираха сдружение „СС на Многофамилна 
жилищна сграда, вкл. БС № 10,12,13“.  В  бл.18, 19 
и 20 в ж.к Заряница, които регистрираха сдружение 
„Достоен живот 2015-2020“ ремонтни дейности ще 
извършва фирма „ЪРБЪН ГРИЙН“ ЕООД  гр. София.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ 

ПОДГОТВИ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 31 май 2016 г. в Министерство на земеделието и 
храните е внесена стратегия на територията на „МИГ 
– Берковица и Годеч“ по обявена покана по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-
2020. За период от 6 месеца са извършени проучвания на 
територията за идентифициране на заинтересованите 
страни, проведени са множество срещи и обсъждания 
с местното население, в резултат на което е разработена 
еднофондова стратегия. Тя обхваща мерки включени 
в ПРСР и мярка 7.6 Съхранение и приобщаване към 
местното културно, историческо и природно наследство 
– Напред към наследството – наследството ни обединява, 
на обща стойност 2 933 745 лева. Целта на МИГ – 
Берковица и Годеч е да засили добавената стойност 
на подхода отдолу-нагоре, прилаган на територията 
до 2015 г., като предвижда мерки за развитие на 
предприемачеството и подобряване на средата на живот 
на територията, чрез използване на местните ресурси.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА 
ЕДИНОДУШНО ПОДКРЕПИ 

МЕСТНА ГРАЖДАНСКА 
ИНИЦИАТИВА СРЕЩУ 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 

ГРАНИЦИТЕ НА ОБОСОБЕНАТА 
ТЕРИТОРИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА, 
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД – 

МОНТАНА
На извънредно заседание на Общински съвет – 
Берковица, проведено на 17.06.2016 г. с Решение № 
364 от Протокол № 27 Общински съвет – Берковица 
подкрепи предложението на местна гражданска 
инициатива, внесено с подписка в Общински 
съвет – Берковица с № РД-92-00-0648/17.05.2016 г., 
срещу присъединяването на Община Берковица 
към границите на обособената територия на 
Асоциацията, обслужвана от „ВиК“ ООД – Монтана. 
За изпълнение на решението на Общински съвет 
– Берковица бяха набелязани следните мерки: 
Общински съвет – Берковица да приеме решение 
за сключване на договора с ВиК оператора 
„Водоснабдяване и Канализация Берковица“ 
ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на 
управление: област Монтана, общ. Берковица, гр. 
Берковица, 3500, ул. АНТОН СТРАШИМИРОВ 2 
и с управител Александър Георгиев, за възлагане 
на дейностите по предоставяне на ВиК услугата 
и поддържане на ВиК системите, включително за 
поемане на финансови задължения; Общински 
съвет – Берковица да упълномощи кмета за 
сключване на договора с ВиК оператора за възлагане 
на дейностите по предоставяне на ВиК услугата 
и поддържане на ВиК системите, включително за 
поемане на финансови задължения; Общински 
съвет – Берковица да създаде механизъм за контрол 
върху договора с ВиК оператора; Общински 
съвет – Берковица да задължи управителя на ВиК 
дружеството да представи за съгласуване бизнес 
план за 2017-2021 г.; Общински съвет – Берковица 
да задължи управителя на ВиК дружеството да 
разработи дългосрочна инвестиционна програма 
съобразена с регионалния генерален план на ВиК 
системите и съоръженията и с генералния план 
на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите 
и съоръженията. Решението бе прието с 20 гласа 
„за“ от  20 присъстващи общински съветници.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ – 

НОВА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 
2014-2020

Община Берковица спечели проект „Ще 
успеем заедно“ по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“, 
Приоритетна ос „Образователна среда и активно 
социално приобщаване“, процедура Подкрепа за 
предучилищното възпитание и подготовка на деца 
в неравностойно положение BG05M2OP001-3.001.  
Проектът „Ще успеем заедно“ е на Община 
Берковица в партньорство с четири детски градини 
в общината и сдружение „Младежка организация 
– Родолюбие“. Той е разработен в съответствие 
с процедура „Подкрепа за предучилищното 
възпитание и подготовка на деца в неравностойно 
положение“ на ОП НОИР 2014-2020. Проектът ще 
допринесе да бъдат създадени условия за успешна 
социализация на децата от ромски произход 
чрез образователна интеграция и повишаване 
качеството на образование в детските градини в 
общината. Този проект е предизвикателство, което 
дава възможност за постигане на интеграционен 
ефект от изпълнението му с привличането на НПО, 
педагогическия и ръководния персонал на детските 
градини и родители. Основните дейности по 
проекта са насочени към: допълнително обучение 
по български език за деца, за които той не е майчин, 
осигуряване на подходяща образователна среда за 
включване на децата от ромски произход в детски 
градини извън ромския квартал, в гр. Берковица, в 
които се обучават интегрирано деца от етнически 
групи, насърчаване общуването и съвместните 
изяви между деца от различните етноси, обучаващи 
се в отделни детски градини, дейности, насочени 
към съхраняване и развиване на културната 
идентичност на децата от етническите малцинства и 
техните връстници в интеграционна мултикултурна 
среда. Изпълнението на проекта в рамките на 24 
месеца ще доведе до подобряване на условията 
за равен достъп до предучилищна подготовка 
и възпитание на децата от детските градини в 
Община Берковица. Общата цел на проекта е да 
бъдат подобрени условията за образователна и 
социална интеграция на децата от ромския етнос 
и/или маргинализирани обществени групи, както 
и да способства развитието на мултикултурализма 
в една средна по размери община в Северозападна 
България като Берковица. Проектът „Ще успеем 
заедно“ ще допринесе за постигането на една от 
основните цели на ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ в контекста на стратегията 
„Европа 2020“ – да бъде сред ключовите инструменти 
за прилагане на политики по сближаване. Той залага 
на ефективната интеграция в образователната 
система на деца от етническите малцинства и 
други уязвими групи в неравностойно положение, 
стреми се към постигане на по-високо качество и 
по-добър достъп до образование чрез създаване на 
подходяща среда за образование на тези деца.Чрез 
реализацията на проекта  участващите организации 
и институции ще постигнат значителен напредък в 
дейностите по образователна интеграция на децата 
в неравностойно положение в Община Берковица.

ДЕН НА КМЕТА
На 24 юни 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 
поставените на срещата неотложни въпроси. Единият 
бе за обедна автобусна линия до с. Мездрея /по искане 
на жителите/, другият за почистването на канавки, 
храсти и треви край пътищата до селата в Община 
Берковица. Инж. Доцов  каза, че  въпросите могат да 
се решат в рамките на закона и целесъобразно, като 
допълни,  че в момента общината прави процедура 
за автобусна линия в града от кв. Беговица-кв. 
Заряница-Болницата-Бензиностанцията–фирма 
Бигъл. Кметът подчерта, че в момента се проучва и 
въпроса за използване на остатъка от снегопочистване 
за почистване на канавки и храсти точно на 
общинската пътна мрежа. Заседанието продължи със 
запознаване на присъстващите със заповеди на кмета 
за водните площи в населените места и за брането 
на липов цвят, както и организационни въпроси.
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СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
На 24.06.2016 г. се проведе редовно заседание 
на ОбС-Берковица. Присъстваха 20 общински 
съветници. Внесени бяха  4 извънредни 
докладни за разглеждане към дневния ред. 
Съветниците разгледаха и приеха докладни:
-относно годишен финансов отчет на 
„Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица 
и актуализиран Бизнес план 2014 – 2016 г.;
-относно отчет на НПО и спортните клубове в 
Община Берковица за 2015 година – тук съветниците 
приеха предложение за среща през месец септември 
между ОбА, НПО-та, спортните клубове, Комисиите 
по образование и икономика за оптимизация 
на финансирането, което включва и евентуална 
промяна на критериите за финансирането им;
-относно годишен финансов отчет и анализ на 
финансовото състояние на „ВиК – Берковица“ 
ЕООД, гр. Берковица за 2015 г – от отчета стана 
ясно, че загубите на вода за Община Берковица са 
60 %. Според кмета инж. Милчо Доцов, ако 10 % от 
тях са от кражби, то трябва да се реши спешно този 
въпрос. По негово предложение ОбС възложи на 
Управителя на дружеството в рамките на 3 месеца 
да реши проблема с кражбите на вода. Съветниците 
единодушно приеха предложението за решение.
-относно доклад за резултата от извършени 
подготвители действия и проект на Решение на 
ОбС – Берковица за откриване на процедура за 
предоставяне на концесия за услуга на язовир 
„Широка поляна“ в землището на гр. Берковица;
-относно предоставяне за безвъзмездно 
ползване на четири броя помещения в сградата 
на Общинска администрация – Берковица;
-докладни за продажби на поземлени имоти
-относно отдаване под наем на част от  нахождаща  се 
в гр. Берковица, жк. „Изгрев“ – бивша Детска градина 
№ 5; - предоставя се на Асоциация за защита и спорт
-относно възлагане на оператора „ВиК-Берковица“ 
ЕООД за управление, стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги на обособена територия под №2;
- относно отпускане на еднократна парична награда на РУ 
на МВР гр. Берковица по случай 5 юли – професионален 
празник на служителите от МВР - съветниците взеха 
решение  да се отпусне паричната награда в размер на 
700 лева и 300 лева индивидуална награда за служител 
на РУ на МВР-Берковица – инсп. Велислав Величков;
- относно приемане на проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане 
на обществения ред и сигурност на територията 
на Община Берковица и приемане на проект на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администринането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Берковица;
-относно приемане на „Програма за опазване на 
околната среда на Община Берковица  за 2016 – 2020 г.“
-относно кандидатстване по ПРСР 2014-
2020 за ремонт и възстановяване на църква 
„Рождество Богородично, гр. Берковица;
-относно кандидатстване по проект за изграждане 
на център за спешна медицинска помощ 
към Министерството на здравеопазването.
Съветниците разгледаха и приеха извънредна 
докладна за Бизнес-план на „ВиК – Берковица“ ЕООД 
за период 2017-2021 г. В него е заложена цена на водата 
за град Берковица 0,99 лв. без ДДС + 0,11 лв. такса 
канал. По данни на Управителя инж. Александър 
Георгиев крайната цена за Берковица ще стане 1,30 
лв. За всички останали населени места в общината 
цената ще е 0,99 лв. без ДДС – крайна цена 1,20 лв. с  
ДДС. На база тези цени в Бизнес-плана са предвидени 
средства за инвестиции. Мнението на кмета инж. 
Милчо Доцов е, че 90 % от тези приходи трябва да 
отидат за инвестиции. Той даде пример, че ако има 100 
000 лева – това са 2 улици с цялостен ремонт на година. 
Управителят на „ВИК-Берковица“ ЕООД уточни, че 
решението на ОбС и  Бизнес-плана ще бъдат изпратени 
в КЕВР за разглеждане от енергийния регулатор. 
Увеличението на цената на водата, допълни той ще 
стане най-вероятно от 01.01.2017 година. Решенията по 
докладната бяха приети с 16 гласа „за“ и 4  „въздържал 
се“ – на съветниците Димитранка Каменова, инж. 
Петър Якимов, инж. Юлиян Иванов и д-р Иван Иванов.

ЗАСЕДАНИЕ  НА  
КОНСУЛТАТИВНИЯ  СЪВЕТ  
ПО  ТУРИЗЪМ  В  ОБЩИНА  

БЕРКОВИЦА
На 22.06.2016 г. Консултативният съвет по 
туризъм в Община Берковица проведе редовното 
си заседание. То бе ръководено от зам.-кметът 
Радослав Найденов. От името на кмета инж. Милчо 
Доцов, който е председател на Съвета, г-н Найденов  
отбеляза, че усилията на общинското ръководство 
са насочени към подобряване на бизнес-средата, 
условията за развитие на туризма и контактите 
с представителите на туристическия бизнес. В 
тази връзка присъстващите бяха запознати с 
програмите и проектите на общината. Стана ясно, 
че се довършват процедурите по съгласуване на 
проекта за минералния водопровод. Той е бил 
внесен в Басейнова дирекция, но върнат за хидро-
морфоложки анализ за 16 точки преминаване през 
деретата, представен е в общината на 21 май, сега се 
чака конструктивния детайл от проектанта и в края 
на седмицата преписката отново ще бъде изпратена в 
Басейнова дирекция за съгласуване. При положително 
становище се очаква до няколко седмици да се издаде 
разрешение за строеж на минерален водопровод и 
ще започне търсене на възможности за финансиране, 
една от които е програма към МОСВ за минерални 
извори и довеждащи водопроводи, която се очаква 
да стартира месец юли. Към момента изплатените 
средства за сервитута по проекта са: 237 172,34 лв. 
– изплатени средства към държавата, 17 370,44 лв. 
към частни лица и остават за изплащане 7904,38 
лв. Община Берковица предстои да разработи и 
внесе проект към ПРСР, подмярка 7.2 за основен 
ремонт, рехабилитация и доставка на оборудване на 
читалища – гр. Берковица, с. Бързия /втори етап/, с. 
Боровци /втори етап/ и с. Замфирово – индикативна 
стойност до 400 000 лева на проект. В момента текат 
процедури за три проекта по ПРСР. Единият проект 
е за 3 млн. евро за рехабилитация и реконструкция 
на пътища от четвъртокласната пътна мрежа и 2 
проекта по 1 млн. евро за основен ремонт на улична 
мрежа в населените места на Община Берковица. С 
членовете на Консултативния съвет бяха обсъдени:  
естетизацията на тротоарното пространство и чешма 
„Малинарка“ със собствени средства на общината, 
поставянето на 2 броя двустранни билбордове 
на главните пътища, помещения за изложбени 
зали, ТИЦ или търговски обекти съответно: 
1.Халите – предложението на Съвета е да се използват 
за търговска дейност без двете лицеви помещения; 
2.помещението на JOBS /намира се в Халите/ - 
предложението е там да бъде ТИЦ; 
3.помещението в  бл.Ком – предложение за изложбена 
зала. Обсъдено бе и издаването на брошура за 
Община Берковица, като тук предложението е 
в нея да се обхванат 4-те сезона, да не се работи 
на парче, защото Берковица има дадености за 
целогодишно използване. Членовете на Съвета 
сметнаха, че  необходимостта от автобусна линия 
до зона Ком е икономически нецелесъобразна, 
както и факта, че Община Берковица не може да 
осъществява контрол и да регламентира достъпа на 
високопроходими автомобили в имоти, собственост 
на МЗХ. Консултативният съвет бе запознат и с 
проекта за компостиращата инсталация за разделно 
събрани зелени и биоразградими отпадъци, която 
ще намали количеството на депонирани отпадъци 
в общината. Членовете на Съвета предложиха: 
организиране на обиколка в съставните села на 
общината за местния туристически бизнес, с цел 
запознаване с наличните възможности за туризъм, 
организиране на землячески срещи в столицата за 
събиране дарения за ремонт на Малинарката, среща с 
представителите на туризма и читалищата за  работа 
в посока представяне на атрактивни самобитни къщи 
и пресъздаване на фолклорни обичаи и традиции. 
Присъстващите обещаха съдействие за почистване 
на екопътеките и естетизация на туристическите 
местности. На заседанието бяха разгледани и 
обсъдени въпроси, свързани с предстоящия Празник 
на града и набелязани конкретни задачи и приоритети 
за развитието на туризма в Община Берковица.

ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА  ВНЕСЕ  
ПРОЕКТ  КЪМ  ПУДООС

На 22.06.2016 г. Община Берковица внесе проектно 
предложение „Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа гр. Берковица – V-ти район“ 
към ПУДООС. Стойността на проекта е 741 929,03 
лева с ДДС. Проектното предложение предвижда 
реконструкция на водопроводна мрежа на следните 
улици в Берковица: „Еделвайс“, „А. Константинов“, 
„Парчевич“, „Грамада“, „Странджа“, „Средна гора“, 
„Пирин“, „Топола“ и  „Йордан Йовков“. Проектът има 
за цел да подобри качеството и условията на живот 
в Берковица и да спомогне за оползотворяване на 
ценния природен ресурс. Водопроводната мрежа в 
тази част на града е с физически остарели тръби, с 
висока степен на повреди, нисък КПД и големи загуби. 
Съгласно становище на ВИК, V-ти район в Берковица 
налага цялостна подмяна на водопроводната 
мрежа, поради големия интензитет на аварии.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ 
ПРОЕКТ ЗА „ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ТОПЪЛ ОБЯД“
Община Берковица внесе проект „Осигуряване на 
топъл обяд в Община Берковица – 2016“ по процедура 
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 
2016“, Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане. Целта на проектното 
предложение е да се подсигури топъл обяд през летния 
период 01.07.2016 г.-30.09.2016 г. на четиридесет лица и 
семейства на месечно подпомагане по реда и условията 
на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане, лица с доказана липса на 
доходи и близки, които да се грижат за тях, установено 
от съответната дирекция „Социално подпомагане“, 
самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се 
издържат чрез имуществото или труда си и получават 
пенсии в минимални размери – за осигурителен 
стаж и възраст, за инвалидност. Осигуряването на 
топъл обяд ще предотврати попадането на лицата в 
институции или социални заведения от резидентен 
тип. Проектното предложение допълва, надгражда 
и разширява обхвата на дейността на Обществената 
трапезария в Община Берковица, финансирана 
от Фонд „Социална закрила“, без да я дублира.

ЗАБРАНЯВА СЕ ЧУПЕНЕТО НА 
КЛОНИ И БРАНЕТО НА ЦВЯТ ОТ 
ЛИПИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
БЕЗ ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ И 

ЗАПЛАТЕНА ТАКСА
Със Заповед № РД-15-329/15.05.2016 г. и на основание 
чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, чл. 42, ал. 1, т.3, чл. 46 и 
чл. 62 от Закона за лечебните растения и във връзка 
с чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредбата за осигуряване и 
поддържане на обществения ред и сигурност на 
територията на Община Берковица се забранява 
чупенето на клони и брането на цвят от липи, 
растящи върху общинска или държавна собственост 
в град Берковица и населените места на общината.
Забранява се и събирането и използването на липов 
и цветен прашец от прилежащите площи – тротоари, 
улици и други на липова дървесна растителност на 
територията на град Берковица и населените места 
от общината. При бране на липов цвят за собствени 
нужди да не се чупят и отсичат клони на дървета, 
намиращи се в населените места на територията на 
Община Берковица. Брането на липов цвят от земи и 
гори, собственост на Община Берковица се извършва 
само след издадено разрешение и заплатена такса. 
При нарушение на заповедта на кмета, нарушителите 
ще бъдат санкционирани съгласно чл. 35, ал. 1 от 
НОПОРСТОБ. Сигнали за неправомерно събиране 
на липов цвят могат да се подават на тел. 0953/88418.

С Договор РД-12-214 от 08.06.2016 г.  „МБАЛ“ 
ЕООД-Берковица получи субсидия в размер на 86 
523 лева от Министерството на здравеопазването. 
Средствата са за оказване на спешна медицинска 
помощ за пациенти със спешни състояния, които 
не са хоспитализирани в същото лечебно заведение.

СУБСИДИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 
БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА
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Ние, членовете и ръководството на пенсионерски 
клуб „Берковски кестен“ сърдечно благодарим 
за благородния жест на господин Веселин 
Желязков – главен готвач консултант в кетъринг 
V2. Той почерпи по случай своя рожден ден на 
28 май 2016 г. с вкусен обяд 44 самотни жени 
и мъже от нашия клуб. С това показа своето 
уважение, внимание и съпричастност към нас-
възрастните хора. Хвала на такива млади хора! 

ВЪЗРАСТНИТЕ  ХОРА  
ОБЕДИНЕНИ

На 30 май 2016 г. в село Слатина, Община Берковица 
се събраха ръководствата на пенсионерските 
клубове – гр. Берковица, с. Боровци, с. Бързия, с. 
Гаганица, с. Замфирово и с. Слатина. В уютна и 
приятна обстановка се проведе тази делова, но и 
творческа среща. Тя бе открита от председателя 
на Общински пенсионерски съюз – Берковица /
ОПСБ/ г-н Тодор Кръстев, избран на учредителното 
събрание, проведено в Берковица през 2015 година. 
На тази сбирка се прие устав на съюза. Със своите 
мъдри изказвания представителите на всички 
клубове изразиха своето единодушно мнение, 
че този съюз е необходим за решаване на редица 
проблеми на възрастните хора от общината и 
изказаха благодарност към клуб „Берковски кестен“, 
инициатор за създаване на това обединение. На 
срещата гост беше д-р Тимчев, председател на 
Общински съвет – Берковица, който поздрави 
присъстващите, отговори на отправените въпроси 
и пожела ползотворна бъдеща дейност на Съюза. 
Предложена бе и програма за инициативите на 
клубовете през 2016 г. След деловата част домакините 
ни разказаха за историята на село Слатина и нейните 
минерални извори. Изпълнението на певческата 
група на Слатина заслужи нашите аплодисменти. 
Фолклорна група „Златица“ от с. Гаганица поздрави 
домакините за гостоприемството, вкусния обяд и 
създаденото ведро настроение. Ние, възрастните 
хора умеем не само да работим, но и да се веселим.
Ц. Ненковска

БЛАГОДАРСТВЕНО  ПИСМО
Хубаво е, когато има на кого да кажеш „Благодаря“. 
Още една история за проявена гражданска доблест. 
Такава е историята на Георги Илиев Томов от гр. 
Берковица, който си е загубил портфейла с пари, 
документи и самолетни билети. Соня Митова 
Найденова, магазинерка в хранителен магазин 
на фирма „Ана 2010“ ООД /търговски обект в 
Шишкова къща/ намира загубеното и го носи в 
полицията, където служителите на реда откриват 
Георги в къщи и му връщат портфейла. Семейство 
Томови споделят, че все още има добри хора и са 
изключително благодарни на тази жена. Този случай 
отново доказва, че благодарността за гражданска 
доблест е необходима, а това от своя страна отново 
утвърждава ценностите на високия обществен морал, 
почтеност и хуманност. „Благодарим ти, Соня!“

ОБЩЕСТВЕНО  ПОРИЦАНИЕ
С влязла в сила на 04.06.2016 г. Присъда № 21 от 
19.05.2016 г. на Районен съд гр. Мездра се признава 
подсъдимия Дани Рангелов Коцев, роден в гр. Берковица, 
живущ в същия град, българин, български гражданин, 
с основно образование, грамотен, безработен, 
неженен, ЕГН хххххххххх, неосъждан, за ВИНОВЕН  в 
свойството и значението на деянието си и е могъл да 
ръководи постъпките си, на 03.09.2015 г. около 12.30 
часа в гр. Мездра в района на кооперативния пазар в 
съучастие с Рангел Коцев Ангелов от гр. Берковица, 
като съизвършител е извършил непристойни действия, 
грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно 
неуважение към обществото, изразяващи се в сбиване, 
нанасяне на удари с бухалка по лек автомобил „Пежо 106“ 
с рег. № С 79 74 НТ, собственост на Венцислав Николов 
Костов от гр. Вършец – престъпление по чл. 325 ал. 1 вр. 
чл. 20 ал. 2 вр. Чл. 63 ал. 1 т. 4 НК. ОСВОБОЖДАВА на 
основание чл. 78а ал. 6 вр. ал. 1 НК, ДАНИ РАНГЕЛОВ 
КОЦЕВ от наказателна отговорност за престъпление по 
чл. 325 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 63 ал. 1 т.4 НК и му 
НАЛАГА наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ ЧРЕЗ 
ОБЯВЯВАНЕ НА СЪДЕБНИЯ АКТ В ПЕЧАТНОТО 
ИЗДАНИЕ ВЕСТНИК „Ком“, гр. Берковица. 

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА 
МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА 

СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО 

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

 „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 29 май до 01 юни  Община Берковица беше 
домакин на първата международна работна среща 
на екипите за управление 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. Координатор по проекта 
е община Елбльог, Полша. В седемчленния екип 
от полска страна са включени полицаи, учители и 
представители на общинска администрация Елбльог, 
участващи като партньорски институции по проекта. 
От българска страна в екипа участват представители 
на  Общинска администрация-Берковица, Първо 
основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ 
основно училище „Христо Смирненски“ и 
Районно управление „Полиция“ гр. Берковица.
На работните срещи партньорите успяха да 
проведат дискусии на различни теми в областта 
на безопасността на движението и действия в 
извънредни кризисни ситуации. Обсъдиха се 
предприетите мерки и мониторинг на резултатите 
от проекта за учебната 2015/2016 година и бяха 
разпределени задачите, които екипът по проекта 
ще трябва да реализира през следващата година. 
Изготвената от екипа на Община Берковица 
презентация запозна гостите с инициативите, 
проведени в рамките на проекта и отчете, че 
реализирането на поставените от проекта 
цели и задачи допринася за формиране на по-
адекватно поведение на децата и учениците 
като участници в движението, на нов вид 
култура в управлението на БДП на общинско 
ниво, в училищата и в семейството, за общото 
намаляване броя на ПТП и последиците от тях.
Подготвените от ръководителите на екипи 
анкети провериха знанията на всеки член на 
екипа, свързани с реализирането на дейностите, 
заложени по проекта. Направена беше и 
оценка на осъществените до момента дейности.
По време на визитата се състоя среща с Председателя 
на Общински съвет – Берковица д-р Илиян 
Тимчев, който поздрави гостите с „Добре дошли“ 
и г-жа Ася Велиславова зам.-кмет на Община 
Берковица, която благодари за ползотворното 
сътрудничество и тържествено връчи 
сертификатите на екипите за управление на проекта.
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.

БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
„ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ”, 

СЕЛО БЪРЗИЯ ЩЕ ЗАПОЧНАТ 
УЧЕБНАТА ГОДИНА В НОВА 

КЛАСНА СТАЯ

През месец юли 2016 г. в Основно училище „Георги 
С. Раковски” с. Бързия  предстои  да се извърши 
основен ремонт  на класната стая за учениците от  І  
клас, по инициатива на кмета инж. Милчо Доцов. На 
15 септември 2016 г. бъдещите  първокласници  ще  
бъдат посрещнати  в изцяло обновена и обзаведена 
с нови мебели и учебни пособия  класна стая. На 
снимката се вижда как ще изглежда тя  в завършен вид.

ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА  
ПРЕДЛАГА  АТРАКТИВНИ  

ИМОТИ  НА  ПОТЕНЦИАЛНИ  
ИНВЕСТИТОРИ

Общински съвет – Берковица прие НАРЕДБА за 
насърчаване на инвестициите с общинско значение за 
Община Берковица и реда за издаване на сертификат за 
инвестиция клас В. Основните цели на тази наредба са:
1.повишаване конкурентоспособността на икономиката 
на общината чрез нарастване на инвестициите за развитие 
на производства и услуги с висока добавена стойност при 
спазване принципите на устойчивото развитие;
2.подобряване на инвестиционния климат на територията 
на общината;    
3.създаване на нови и високопроизводителни работни 
места.  
Насърчаването на инвестициите по 
тази наредба се извършва основно чрез:
1. административно обслужване в съкратени срокове 
и индивидуално административно обслужване;
2. продажба или възмездно учредяване на ограничено 
вещно право върху имоти – частна общинска 
собственост, чрез конкурс на минимално възможни 
цени с условия: инвестиции и откриване на работни 
места. Това са намеренията на кмета инж. Милчо 
Доцов, с които цели подобряване на бизнес климата 
в града под Ком и привличане на инвеститори, които 
предпочитат града за разширяване на своите бизнес 
намерения. В тази връзка Община Берковица предлага 
20 атрактивни имота, с цел инвестиционни намерения 
и задържане на хора с възможност за нова и по-доходна 
работа. Сертификатът за инвестиция клас В ще се 
издава въз основа на решение на Общински съвет. В 
приетата Наредба инвестициите се определят като 
клас В с общинско значение въз основа на критериите 
за размер на инвестициите и заетостта. Проектите с 
общинско значение се насърчават като инвестиции клас 
В, когато се реализират в административните граници 
на общината и отговарят на условията на тази Наредба. 
Проектите с общинско значение:
1. могат да се изпълняват във всички сектори на 
икономиката, с изключение на дейности и сектори на 
икономиката съгласно чл. 1, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент 
(ЕО) № 800/2008; икономическите дейности се определят 
съгласно действащата Статистическа класификация 
на икономическите дейности в Европейската общност 
(NACE), съответно нейното пряко приложение в 
Република България чрез съответстващата класификация;
2.предвиждат размер на инвестицията 
от 2 000 000 лв. (два милиона лева);   
3.създават заетост, която отговаря на 
условията на чл. 7, ал. 2, т. 7 от Наредбата;   
4.предвиждат минимален брой на заетите 
лица не по-малко от 10 нови работни места 
като критерий за издаване на сертификат клас 
В едновременно с размера на инвестицията.  
Имотите, които се представят на вниманието 
на инвеститорите, могат да бъдат разгледани 
в сайта на Община Берковица www.berkovit-
sa.bg, в рубриката „АТРАКТИВНИ ИМОТИ“.
За повече информация: Мирослав Тонов – 
Директор Дирекция “Икономическо развитие, 
земеделие и гори, екология и обществени поръчки“
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ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ 
„МАЛИНАРКА“ ВЗЕ ГРАН ПРИ 
НА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ 

ФЕСТИВАЛ В АСПРОВАЛТА-
ГЪРЦИЯ

Kметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов 
прие в кабинета си танцьорите от ансамбъл 
„Малинарка“ с ръководител Димитринка Богданова, 
които взеха Гран При на Международния детски 
фестивал „Златна мечта“ в Аспровалта – Гърция. 
С първи места и златни купи при инж. Доцов бяха 
и певиците на г-жа Лариса Симова- Божидара 
Рангелова и Анелия Каменова с 1-во място и златни 
купи  в раздел „Народно пеене“, Ася Сергеева и 
Катерина Еленкова с 1-во място и златни купи в раздел 
„Популярна  музика“. Кметът поздрави и отлично 
представилите се деца на г-жа Ирина Николаевна – 
Далия Пъкова, Никол Иванова и Патрисия Иванова 
с 1-во място и златни купи в раздел „Популярна 
музика“, а Никол и Патрисия грабнаха и наградата 
за най-добър дует на фестивала. На срещата 
присъстваха г-жа Надя Тимчева, председател на 
читалищното настоятелство на НЧ „Иван Вазов-
1872“-Берковица и родители на някои от децата.

ИЗЛОЖБА НА 
„ИСТОРИЧЕСКОТО И КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО НА С. ГАГАНИЦА“

На 10 юни 2016 г. в село Гаганица бе открита 
снимкова изложба на „Историческото и културно 
наследство на с. Гаганица“. Уредник на изложбата e 
Лидия Евлогиева, секретар на НЧ „Съгласие-1898“ 
– Гаганица. Официален гост на събитието бе зам.-
кметът Радослав Найденов, който откри изложбата. 
Показаните материали в нея проследяват живите 
човешки съкровища на селото, къщи-паметници 
на културата, археологическите места за ценни 
разкопки, оброци, народни празници и обичаи, 
листопада от театрални спомени, исторически 
данни и преписи и книги на Димитър Гергов. 
Акцент на изложбата са снимките на специалните 
къщи, наречени „Гаганишки“, строени през епохата 
на Възраждането и различни от всички други, 
строени в целия район. Г-жа Лидия Евлогиева е 
започнала да пише и летопис за НЧ „Съгласие-1898“ 
– Гаганица, който смята да завърши в края на 
годината. Всяка от 200-те снимки бе придружена 
и от емоционалния разказ на г-жа Евлогиева. 
Особено голям интерес представляваше и 
изготвения от нея кът с народни облекла и 
предмети от бита, старателно събрани от селото.

БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА 
НА БОТЕВ

На церемония, организирана от Община Берковица 
и Сдружение „Народен будител“ на учителите 
пенсионери, пред паметника на Христо Ботев  бе 
почетена паметта му. Присъстваха Председателят на 
ОбС д-р Илиян Тимчев, кметът инж. Милчо Доцов, 
зам.-кметът Радослав Найденов, служители на 
администрацията, учители, ученици, общественици 
и граждани. По традиция пред паметника на 
българския поет и революционер бяха поднесени 
венци и цветя. Точно в 12 часа прозвучаха 
сирените и всички присъстващи сведоха глава в 
знак на преклонение пред подвига на загиналите 
за свободата и независимостта на Родината.

СЛАТИНА – МИНАЛО И 
НАСТОЯЩЕ

На 13.06.2016 г. жителите на село Слатина имаха 
удоволствието да присъстват на презентация 
на първата книга за родното им място – 
„Село Слатина, община Берковица: Минало и 
настояще“, представена от автора Илия Петров.
Рецензията, направена от бившия кмет и учител 
Кирил Иванов и прочетените откъси от книгата 
предизвикаха умиление и сълзи в очите на 
слатинчани, които изказаха своята благодарност 
към автора за вложените труд и усилия да 
проучи и събере включените предания, факти 
и снимки. Закупилите книгата с нетърпение и 
вълнение запрелистваха страниците и потънаха 
в спомени за стари събития и близки хора.
Илия Петров благодари на кмета 
на селото Славейко Миланов и на 
всички съселяни, съдействали му с 
фактологичен и снимков материал.

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН 
ФЕСТИВАЛ “БАЛКАНЪТ ПЕЕ И 

ТАНЦУВА”
Започна подготовката на Международния фолклорен 
фестивал „Балканът пее и танцува“, който ще се 
проведе на 3 и 4 септември 2016 г. в Берковица. 
Организатори на фестивала са Община Берковица 
и Народно читалище “Иван Вазов - 1872”. Целта 
е да се стимулира интереса към традициите, 
културно-историческото и фолклорно наследство 
в регионален, национален и международен аспект.
Разделите за участие са: Градски фолклор – стари градски 
песни, показ на градски костюми; Духови, жанрови и 
сватбарски оркестри; Фолклорно танцово изкуство; 
Народни песни; Народни обичаи, легенди, гатанки; 
Показ на народни носии; Фолклор на етнически групи; 
Обработен фолклор.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1.Фестивалът няма конкурсен характер.
2.Художествените ръководители сами определят 
програмите за участие.
3.Желателно е изпълненията да включват песни, мелодии, 
хора и танци, които са характерни за фолклорната област, 
регион или селище на изпълнителите.
Времетраене:
– вокални групи и индивидуални изпълнители – 2 песни;
– танцови формации – до 15 минути;
– разказвачи и свирачи –  до 10 минути;
– показ на обичаи –  до 15 минути.
В сборната програма могат да участват художествени 
колективи и индивидуални изпълнители от всички 
фолклорни музикално-сценични и танцови жанрове. 
Няма ограничение на възраст и етническа принадлежност.
Необходимо е участниците да носят табели и/или 
транспаранти с герба на населеното място или лого за 
дефилето.
ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ: 3500 Град Берковица Обл. 
Монтана пл. ”Йордан Радичков” № 4 ОбА -Берковица 
ТЕЛ: 0953 / 89 144 GSM: 0886853438 ФАКС:  0953 / 88 405 
e-mail : ob@berkovitsa.com

„ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, 
ТАНЦИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ 

ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ”
На 4 юни 2016 г. в с. Боровци за II-ра поредна година 
фестивалът събра 430 участници от 23 състава от 
София, Лом и Монтанска област. Целия ден певчески 
и танцови формации, клубове и състави забавляваха 
многохилядната публика, дошла да се радва на българския 
фолклор. Дванадесет занаятчии от селото показаха 
своите произведения в специално уредена изложба, 
трапезата с ястия за дегустиране бе толкова изобилна, 
че имаше за всеки-  качамак, баница със сирене, мазан 
тиквеник, баници с ориз, пълнени чушки с боб и други 
местни вкусотии. От сутринта се пържеха топли мекици 
за всеки, който искаше да похапне. За местните хора на 
село Боровци това бе истински празник и радост, която 
ще им топли сърцата дълго. Те с нетърпение очакват 
вече подготовката за следващия фестивал. Организатор 
на събитието е Народно читалище „Развитие-1927”, с. 
Боровци. Мнението на всички гости е, че мероприятието 
е организирано перфектно и с голям професионализъм.

СПАСОВДЕН В КОТЕНОВЦИ
С курбан за здраве и сполука отбелязаха Спасовден в 
берковското село Котеновци. Мероприятието се проведе 
за поредна година и има голямо значение за хората в 
населеното място. Край църквата „Възнесение Христово“ 
отец Тодор извърши тържествена Света литургия и пожела 
благополучие и плодородие. Единадесетгодишните 
Александра и Карла представиха кратка информация 
за Спасовден, за мястото му в празничния календар 
на българина. На събитието присъстваха всички 
жители на селцето и много гости. След службата 
осветеният курбан бе раздаден на присъстващите.

На 5 юли 2016 г. /вторник/ от 17:30 часа в къща-музей 
„Иван Вазов“ – Берковица ще бъде уредена изложба 
на Елена Бутакова – фриволите. „Фриволите” е 
уникална техника за плетене, много рядка и малко 
позната в България, но изключително фина и красива. 
Известна още като Tatting/Фриволите/,  в момента 
е една от най-горещите тенденции в ръкоделието 
и това се дължи на факта, че всичко е направено 
на ръка с малка совалка, с която се правят възли. 
За пореден път в Берковица ще се открие и 
изложба на уникалната Троянска керамика, 
представена от големите майстори-керамици 
Ралица и Николай Йовкови. Събитието ще 
се проведе на 12 юли 2016 г. /вторник/ от 
17:30 часа в Етнографски музей-Берковица. 

Заповядайте!

КУЛТУРЕН АФИШ


