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ОТКРИТИ БЯХА ПЪРВИТЕ 
САНИРАНИ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩА В БЕРКОВИЦА

На празника на Берковица – Рождество на Пресвета 
Богородица, кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов официално откри първите безплатно санирани 
многофамилни жилищни сгради по Националната 
програма за енергийна ефективност. Церемонията се 
състоя пред напълно обновените блокове 18,19 и 20 
в кв. Заряница в присъствието на десетки граждани. 
Отслужен бе и тържествен църковен водосвет за 
здраве и благополучие от Негово Високопреподобие 
Архимандрит Антим – Протосингел на Видинска 
митрополия. На събитието присъстваха Нина Петкова 
и Бойко Благоев-зам.-областни управители на Област 
Монтана, д-р Илиян Тимчев председател на ОбС-
Берковица, общински съветници, ръководството 
на общината, гости от побратимени общини и 
жители на квартал Заряница. В изказването си 
кметът балгодари на фирмите изпълнителки на 
строително-ремонтните дейности – „РЕАЛ“ ЕООД, 
гр. София и „ЪРБЪН ГРИЙН“ ЕООД,  гр. София. 
Инж. Доцов честити празника Рождество на Пресвета 
Богородица на всички и припомни на живеещите, 
че трябва да бъдат добри стопани, а Община 
Берковица ще се погрижи и за инфраструктурата 
на квартала, по-конкретно за главната улица 
„Заряница“. Най-важното бе, че хората повярваха 
във възможността да им се помогне от фондовете 
за европейска солидарност. В края на тържеството 
двете чаровници Божидара Сергеева и Анелия 
Каменова от класа по „Народно пеене“ с ръководител 
г-жа Лариса Симова поздравиха всички гости и 
присъстващи и заслужиха бурните им аплодисменти.
Първите за Област Монтана санирани 
жилищни сгради в кв. Заряница, гр. Берковица 
са по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
Дейностите, които са изпълнени на многофамилните 
жилищни сгради са: ремонт на покрива, подмяна на 
старата дървена/метална дограма с нова и полагане 
на  топлоизолация по ограждащите елементи (фасадни 
стени, подове и покрив), топлинно изолиране на 
външни стени, топлинно изолиране на под, топлинно 
изолиране на покрив, ремонт и обновяване на общите 
части (стълбищни клетки) на жилищните секции, 
затваряне на балкони и/или изграждане на навеси пред 
терасите по източната, южната и западната фасада 
с цел избягване на силното западно течение, което е 
типично за района, подобряване комфорта на живот 
през летните месеци и ограничаване на директното 
слънчево греене, архитектурно детайлно третиране 
на фасади и изграждане на нова мълниезащитна 
инсталация и заземление. Новите цветови оформления 
на сградите силно контрастира с останалите блокове.
Община Берковица има сключен още един тристранен 
договор  за финансиране на блокове 1 и 2 в ж.к Изгрев. 
В момента на тези сгради се извършва енергийно и 
техническо обследване.  За 6 многофамилни жилищни 
сгради, които се намират в централна градска част, 
ж.к Стара планина и ж.к Изгрев се чака сключване 
на договори за безвъзмездна финансова помощ.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОДПИСА ТРИ 

ДОГОВОРА ЗА РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА 
НА ОБЩИНСКА И ДЪРЖАВНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ, РУ „ПОЛИЦИЯ“ – 
БЕРКОВИЦА И НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“

Кметът на общината инж. Милчо Доцов 
подписа на 12 септември 2016 г.  в  гр. София три 
договора за финансиране ремонт и енергийна 
ефективност на сградата на общинска и държавна 
администрация, РУ Полиция-Берковица и НЧ 
„Иван Вазов-1872“. Проектите са внесени тази 
година по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. и са на стойност близо 3 млн. 
лева. Предстои общината да проведе процедура за 
избор на изпълнител по Закона за обществените 
поръчки и стартиране на строителството. 
„Повишаване енергийната ефективност 
на общинската културна инфраструктура 
в Община Берковица – Народно Читалище 
„Иван Вазов 1872“, гр. Берковица е по процедура 
BG16RFOP001-2.001 “Eнергийна ефективност в 
периферните райони“ на оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. на стойност  1 
468 065,26 лв. и срок на изпълнение 30 месеца. 
“Повишаване на енергийната ефективност на 
обществена сграда на общинската и държавната 
администрация, находяща се в гр. Берковица, 
пл. „Йордан Радичков“ №4” по процедура BG16R-
FOP001-2.001 “Енергийна ефективност в 
периферните райони“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. е на стойност  
1 001 165,36 лв. и срок на изпълнение 18 месеца.
„Повишаване енергийната ефективност на 
сграда на държавната администрация – РУ 
Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, 
пл. „Йордан Радичков“ № 13“  по процедура 
BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в 
периферните райони“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. на стойност 
239 646.08 лв. и срок на изпълнение 18 месеца.

СЕМЕЙНО–КОНСУЛТАТИВЕН 
ЦЕНТЪР НА УНИЦЕФ ОТВОРИ 
ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ И МАЛКИ 

ДЕЦА В ГРАД БЕРКОВИЦА

На 20 септември 2016 г. в гр. Берковица официално бе 
открит Семейно-консултативен център, който предлага 
социални, здравни и образователни услуги, мерки и 
дейности за превенция и подкрепа на малки деца и 
семейства в риск. Това е петият Семейно-консултативен 
център, който работи в страната с подкрепата на 
УНИЦЕФ. На откриването присъстваха г-жа Мария 
Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, 
д-р Илиян Тимчев, председател на ОбС – Берковица, 
инж. Милчо Доцов, кмет на Община Берковица, 
г-н Тео Муратидис, управител на ИКЕА България и 
представители на неправителствени организации. 
Специален поздравителен адрес по повод откриването 
на Центъра отправи д-р Петър Москов,  министър 
на здравеопазването, който изрази подкрепата на 
министерството за усилията и работата на УНИЦЕФ за 
подобряване живота и осигуряване на благосъстоянието 
на българските деца. „Днес е един празничен ден, 
защото официално откриваме един много важен проект, 
реализиран със съвместните усилия на УНИЦЕФ, 
общината и партньори от бизнеса. Аз съм дълбоко 
убеден, че общинската политика трябва да бъде социално 
ориентирана и благодаря на УНИЦЕФ, че избраха 
Община Берковица да бъде мястото за реализиране на 
този социален проект. Щастлив съм да заявя, че лично 
аз, като кмет и Община Берковица ще продължаваме 
да работим за реализирането на бъдещи социални 
проекти, защото знам, че интеграцията започва със 
социална и образователна интеграция. През 2003 г. 
децата от ромски произход, които учеха в гимназиите в 
града, бяха само 2, а сега са 42!”, каза инж. Милчо Доцов, 
кмет на Община Берковица. Центърът се развива в 
партньорство между Община Берковица и УНИЦЕФ 
България. Помещенията на СКЦ са предоставени от 
Община Берковица, а УНИЦЕФ, с подкрепата на HAP-
PY Bar&Grill, финансира обновяването на помещенията 
и издръжката на Центъра. Домашният уют за Центъра 
е осигурен от ИКЕА България, които подпомогнаха 
обзавеждането му. След официалната част на 
събитието кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов прие в кабинета си г-жа Мария Хесус Конде, с 
която продължиха разговорите за съвместна работа.
Основен фокус в дейността на Центъра е осигуряване 
на подкрепа за децата и семействата в най-уязвими 
и маргинализирани общности чрез превенция на 
рискове, които водят до неглижиране, неподходяща 
грижа и раздяла от семействата им на деца в най-
ранна възраст. Екипът на Центъра се състои от 
социални работници, психолог, социални сътрудници, 
които работят мобилно, на терен, възможно най-
близо до уязвимите семейства и деца в общността.
Услуги, които ще се предоставят в Семейно-
консултативния център: Социална работа с деца и 
семейства в риск; Услуги за подкрепа на ранно детско 
развитие и родителската грижа; Училище за родители, 
групи за бременни майки и бъдещи бащи, ателиета за 
работа с деца; Услуги за стимулиране на общностното 
развитие; Услуги за семейно планиране; Услуги и мерки 
за превенция на детските бракове и ранните раждания.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Скъпи приятели,

Имаме удоволствието да  отправим  
най-сърдечни поздравления по повод 
Международния ден на възрастните хора 
- 1 октомври, до всички Вас - хората на 

златна възраст, със златни сърца!
Уважаеми дами и господа,

Днес ние, Вашите наследници, Ви дължим 
много – внимание, обич, уважение, почит! 
Мъдростта и опитът Ви са безценен урок 

за нас!
Вярвайте в нашето уважение към Вас и 
завещайте с любов своите добродетели на 

идните поколения.
Желаем на всички Вас  най-доброто, което 
заслужавате – дълги години достоен 

живот!
 

С уважение,
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица
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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО 
ДОЦОВ ОТКРИ КЛУБ НА 

ПЕНСИОНЕРА И НА ИНВАЛИДА 
В СЕЛО КОТЕНОВЦИ

Клуб на пенсионера и на инвалида в село Котеновци 
бе открит днес от кмета на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов и кмета на селото Венета Асенова. 
Официален гост на събитието бе председателят 
на ОбС – Берковица д-р Илиян Тимчев. „Ние 
най-много сме длъжни на възрастните хора и 
инвалидите…“ – каза в обръщението си инж. Доцов 
– „ затова с такива придобивки се опитваме да ги 
облекчим и да им дадем възможност за колективен 
живот. Преди години в Община Берковица имаше 
2-3 пенсионерски клуба. Към днешна дата те са 22. 
Това говори, че хората са организирани и сплотени. 
Всяка година общината дава субсидии на тези 
клубове. За 2016 те са в размер на 25 000 лева. Ние 
постоянно им помагаме и ще продължаваме в тази 
насока“- каза още кметът. Той поздрави всички 
с новата придобивка и подари на клуба мини 
аудосистема. Венета Асенова, кметът на селото 
благодари на общинското ръководство за грижата 
им за възрастните хора в малкото планинско 
село. Тя благодари и на всички дарители и хора, 
помогнали да се осъществи това. Сградата, в която 
се помещава клубът, е ремонтирано и освежено, като 
пенсионерите от селото ще имат място, на което да 
се срещат и прекарват времето си заедно. Деца от 
Котеновци бяха подготвили и кратка литературна 
програма, с която поздравиха гости и присъстващи.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО 

ДОЦОВ ПОДПИСА ДОГОВОР 
ЗА РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦДГ 
„ЗВЪНЧЕ“

Кметът на общината инж. Милчо Доцов подписа 
вчера в гр. София договор за финансиране ремонт 
и енергийна ефективност на Целодневна детска 
градина „Звънче“ гр. Берковица. Проектът е 
внесен през тази година по ОПРР – Оперативна 
програма „Региони в растеж“ и е на стойност 453 
000 лв. При реализиране на заложените в проекта 
енергоспестяващи мерки, общият брутен годишен 
разход на енергия ще се редуцира и сградата 
вместо досегашния клас на енергопотребление D 
от скала на енергопотреблението,  ще попадне в 
клас „В“. Изпълнението на заложените дейности 
ще доведе до значителен екологичен ефект: 
емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират 
с 40,3 тона/год. Предвидено е и въвеждането 
на възобновяем енергиен източник – слънчева 
система за битова гореща вода. Прилагането 
на заложените енергоспестяващи мерки 
значително ще подобри комфорта на обитаване 
за подрастващите деца и служителите и видимо 
ще намали експлоатационните й разходи – с 
очакван спестовен ефект от 67.5% първична 
енергия. Основната цел на проекта е внедряване 
на високоефективни мерки за енергоспестяване 
в обществената детска градина за значителното 
намаляване на разходите за електро и топлинна 
енергия и повишаване качеството на работната 
среда за подрастващите обитатели и служителите.
Ключов приоритет за Община Берковица е 
подобряване на енергийната ефективност и 
условията на обитаване на обекти от образователната 
и социална инфраструктура. ЦДГ „Звънче“ е най-
голямото детско образователно заведение на 
територията на общината, средищно за три квартала. 
Към 2016 година това е единственото детско 
заведение в град Берковица, към което частично са 
прилагани енергийно-спестовни мерки, изразяващи 
се в частична подмяна на дограма и преминаване 
на отопление от нафта към компресиран газ.
Предстои общината да проведе процедура за 
избор на изпълнител по Закона за обществените 
поръчки и стартиране на строителството.

БДЖ ВЪЗСТАНОВЯВА 
ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЛАКОВЕ В 
ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УЧАСТЪЦИ 

ОБСЛУЖВАНИ С АВТОБУСИ
От БДЖ съобщават, че на  15-и септември 2016 е 
възстановено движението на всички пътнически 
влакове, които бяха временно заменени да се 
обслужват с автобуси в няколко железопътни 
участъка на страната. Напомня се, че поради 
системен недостиг на локомотиви бяха направени 
промени в движението на някои пътнически 
влакове, като в отделни участъци транспортното 
обслужване за клиентите на националния 
железопътен превозвач се извършва с автобуси.
Железопътните участъци, в които ще бъде 
възстановено движението на влаковете, са следните:
Бургас – Карнобат – Сливен;
Мездра – Бойчиновци – Монтана – Берковица;
Пловдив – Карлово;
Долна махала – Хисар;
Стара Загора – Карлово;
Горна Оряховица – Шумен;
Мездра – Плевен;
София – Перник;
Своге – София;
София – Банкя.
Възстановено ще бъде движението и на два пътнически 
влака по направленията Златица-Карлово и Карлово-
Златица, в участъка София – Копривщица – Карлово, 
където движението на влаковете, заместени от 
автобуси, беше възстановено три седмици по-
рано поради осигуряването на локомотиви 
още преди предварително определения срок.

НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС-

БЕРКОВИЦА И КМЕТЪТ 
НАГРАДИХА С ПОЧЕТЕН ЗНАК 

„ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС“ 
Г-ЖА МАРЕН СТАНИСЛАУС

На извънредно заседание на ОбС-Берковица 
д-р Илиян Тимчев и кметът инж. Милчо Доцов 
наградиха с Почетен знак „За граждански принос“ 
– плакет на град Берковица и грамота за 2016 г. г-жа 
Марен Станислаус от Германия. Г-жа Станислаус  е 
представител на организация „Децата се нуждаят 
от мир“, работила от 2006 година със социалните 
заведения в Община Берковица, а през 2015 година 
организацията дарява 8 000 евро за пострадалите от 
наводненията. В изказването си Марен Станислаус 
сподели: „Аз обичам Берковица и веднъж в 
годината идвам тук в социалните домове. Имам 
сили да работя, искам да го правя и да помагам на 
хората с увреждания. Благодаря на всички, които 
са ангажирани с тази работа. Берковица е втори 
дом за мен. Тази награда, която получих днес  е 
за всички в социалните заведения, които са мои 
приятели.“  Г-жа Станислаус не успя да присъства 
на 8 септември – Празника на Берковица, когато на 
официална церемония бяха връчени тези награди.  

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
И ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА 

„МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ОТКРИХА 
МАГАЗИН ОТ ВЕРИГАТА „Т МАРКЕТ“ В 

ГРАДА ПОД КОМ

На 20.09.16 г.  в Берковица отвори врати магазин от веригата 
„Т маркет“. Веригата магазини „Т маркет“ е собственост на 
„Максима България“ ЕООД. За откриването в Берковица 
пристигна лично генералният директор на „Максима 
България“ ЕООД  Едвинас Волкас. Той изказа специални 
благодарности на управителя на магазина и на екипа, 
както и на кмета инж. Милчо Доцов за съдействието 
и подкрепата от страна на Община Берковица.
„Берковица имаше нужда от такова нещо“ – каза 
кметът в своето изказване. Той поздрави всички – 
г-н Волкас, борда на директорите, младия екип на 
магазина, като им пожела здраве и да върви оборота 
и търговията. Г-н Доцов изказа и задоволството си, 
че точно в Берковица се открива такъв супермаркет, 
който дава работа на 20 човека. Кметът увери 
присъстващите, че в лицето на Община Берковица и в 
негово лице ще имат партньор, и с каквото е необходимо 
ще съдейства за развитието на търговския обект. 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ 
ЦЯЛОСТНОТО АСФАЛТИРАНЕ 

НА УЛИЦИТЕ 
„СИНЧЕЦ“ И „ОБОРИЩЕ“ В 

БЕРКОВИЦА

Продължава подобряване на пътната 
инфраструктура  в изпълнение на Инвестиционната 
програма 2016 на Община Берковица.  Успешно 
приключи цялостното асфалтиране на улиците 
„Синчец“ и „Оборище“. В момента се извършва 
изкърпване върху подменения водопровод на 
улица „Кочо Честименски“. Ремонтните дейности 
на пътната настилка на тези улици е заложено в 
капиталовите разходи на Община Берковица за 
2016 г. и е в размер на 109 679,00 лв. с ДДС.  Над 
650 метра е асфалтовата настилка  по двете улици. 
Фимата изпълнител е „Пътинжинеринг-М“ АД, 
гр. Монтана. Новата водопроводна мрежа на ул. 
„Синчец“, ул. „Оборище“ и ул. „Кочо Честименски“ 
в Берковица се изгради по проект към ПУДООС, 
чиято стойност е 218 416, 00 лв. с ДДС.  Предстои 
извършване на основен ремонт, рехабилитация на 
водопровод по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Мусала" гр. 
Берковица, както и изграждане на учебна, спортна 
площадка при III-то ОУ "Иван Вазов" гр. Берковица. 
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ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ 

СТАРТИРА  В БЕРКОВИЦА

На четиридесет крайнонуждаещи се лица от 
Община Берковица ще бъде подсигурен топъл обяд 
от 12 септември 2016 г.  Дейностите ще се извършват 
в сградата на Домашен социален патронаж, 
гр.Берковица, ул.Мусала №6А. ДСП разполага с 
необходимото оборудване за приготвянето на 
храна за „Обществена трапезария“. Домашен 
социален патронаж разполага с 15 души персонал, 
от които един готвач и двама помощник готвачи. 
Всяка седмица ще се изготвя меню, което ще 
включва различна храна всеки ден. При дневния 
порцион ще има месни продукти в супата или в 
основното ястие. Ще се следи от управителя на 
ДСП хранителните продукти, които се доставят 
от фирмата изпълнител да бъдат с необходимите 
данни:  наименование, съставки, количество, срок 
на трайност и условия, при които трябва да се 
съхраняват, нетното количество на предварително 
опакованите храни, име/фирма, седалище и адрес на 
производителя или на лицето, което пуска храната 
на пазара, държавата на произход при храни 
внос, маркировка за обозначаване на партидата, 
указания за употреба. Обектът, в който ще се 
приготвя и съхранява храната ще се поддържа чист 
в добро състояние с нужната дезинфекция, за да се 
извършват всички дейности при хигиенни условия. 
Горепосочените обстоятелства ще се доказват с 
документи, издадени от компетентни държавни 
органи –РИОКОЗ, ДВСК, БАБХ и др. Лицата, които 
ще се включат в дейностите на проекта ще бъдат: 
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“; самотноживеещи 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, наследствени пенсии.

НОВА КЛАСНА СТАЯ ЗА 
ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В 

УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО БЪРЗИЯ

С изцяло обновена класна стая Основно 
училище „Георги С. Раковски“, село Бързия прие 
първокласниците. Изградена е и парна инсталация. 
Ремонтите, извършени в училището са със средства 
на Община Берковица  на стойност 10 000 лева. 
Директорът на училището изказа благодарност за 
подкрепата на кмета на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов и на кмета на с. Бързия Атанас Алексов.  
Официален гост на празника бе г-жа Анелия Якимова 
– гл. експерт Образование в ОбА, която поздрави 
всички ученици, учители и родители и пожела 
да бъде успешна новата учебна 2016-2017 година.

„ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО“- ПРОЕКТ 
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В 

СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
На 16.09.2016 година, кметът на Община 
Берковица инж. Милчо Доцов подписа договор 
по процедура „Подкрепа за предучилищното 
възпитание и подготовка на деца в неравностойно 
положение“ на Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж“.
Проектът „Ще успеем заедно“ е на стойност 205 
291 лева. 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, подобряване на 
образователната среда в детските 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. Друга група дейности включва насърчаване 
участието на родителите във възпитателния 
процес, разясняване ползите от образователната 
интеграция и приемането на различието, 
работа с родителите от ромски семейства, 
които възпрепятстват децата си, подлежащи 
на задължителна предучилищна подготовка, 
от редовно посещаване на детска градина и др.
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.

НАПРАВЕН Е РЕМОНТ НА ПЪТЯ 
ЗА СЕЛО ЛЕСКОВЕЦ

В продължение на последователната си и 
целенасочена политика за подобряване на 
пътната инфраструктура и в изпълнение на 
Инвестиционната програма за 2016 на Община 
Берковица стартираха дейности по асфалтиране 
на улици в града и населените места. Успоредно 
с цялостното асфалтиране на  ул. „Синчец“, ул. 
„Оборище“ и ул. „Кочо Честименски“ в Берковица, 
приключи и ремонтът на отклонението за село 
Лесковец. На отделни участъци от пътя е направено 
изрязване, изкърпване, фрезоване  и полагане на 
плътна асфалтова смес. И тези ремонтни дейности 
са заложени в капиталовите разходи на Община 
Берковица за 2016  г. и са в размер на 27 456,23 лв. с  ДДС. 
Сега предстоят процедури за избор на изпълнител  
за извършване на основен ремонт, рехабилитация 
на водопровод по ул. „Райко Даскалов“ и ул. 
„Мусала“ гр. Берковица и за изграждане на учебна, 
спортна площадка при III-то ОУ „Иван Вазов“ гр. 
Берковица.“  Паралелно ще започне и изкърпване 
на дупки по главните транспортни улици в града. 
Графикът на ремонтните работи по улиците и 
тротоарите в града продължава. През цялото 
време на ремонтните дейности специалисти на 
Община Берковица  ще следят спазването на 
графика и качеството на изпълнените работи.

В БЕРКОВСКОТО СЕЛО 
БИСТРИЛИЦА ОТБЕЛЯЗАХА 180 
ГОДИНИ ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА 

МАНЧОВА БУНА

На 6 септември берковското село Бистрилица чества 
две бележити исторически събития – 131 години от 
Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия и 180 години от избухването на Берковското 
въстание – Манчова буна. На празника, организиран 
от Община Берковица и със съдействието на Община 
Монтана официални гости бяха инж. Милчо Доцов, 
Златко Живков, кмет на Община Монтана, Тихомир 
Антонов, зам.-кмет на Монтана, Радослав Найденов, 
зам.- кмет на Берковица, общински съветници от ОбС-
Берковица, много местни общественици, граждани 
и представители на патриотични организации. 
Празничната програма започна с доклад на г-жа 
Надежда Анастасова, която потопи хората 180 години 
назад във времето. Присъстващите чуха и какво 
казва науката за тези значими събития в лицето на 
историка г-жа Траяна Ценова. В приветственото си 
слово за празника кметът на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов подчерта: „В резултат на Берковското и 
Бистрилишкото въстание се поддържа българския дух 
и самосъзнание, както и стремежа за свобода…Ние 
трябва да бъдем достойни последователи, да помним 
историята и да се гордеем с това. Честит празник!“ 
Кметът допълни, че през 2017 година ще изпълни свое 
обещание от преди – заедно с Община Монтана да 
изгради паметник на Манчова буна в село Бистрилица. 
В знак на признателност бяха поднесени венци и 
цветя на Манчовия камък. След ритуала по поднасяне 
на венците тържествено бяха открити и осветени 
чешма и паметна плоча на четирите майки от село 
Бистрилица, дали живот на четирима видни писатели:
Младена Василева – майка на Йордан Радичков
Йорданка Томина – майка на Иван Давидков
Верка Георгиева – майка на Анастас Стоянов
Младенка Еленкова – майка на Радослав Михайлов
Майстор на чешмата е Йордан Велков от село 
Бистрилица. Празничната програма продължи 
с изпълненията на Младежки духов оркестър 
– Берковица с ръководител Иван Павлов.

1 ОКТОМВРИ – С ГРИЖА ЗА 
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Само преди дни, 47 членове на клуб „Берковски кестен“ 
се завърнахме от летуването си от красивото черноморие. 
По инициатива на ръководството на клуба бе осигурена 
почивката ни в станция на Министертсвото на земеделието 
и храните „Морско утро“ в курортен комплекс Китен. 
Уютната обстановка, вкусната закуска, обяд и вечеря, 
близостта до плажа“Атлиман“ /на 5 минути/, тихото топло 
море, чистия ситен пясък няма да забравим дълго. 7 
слънчеви дни – плаж и сутрин и следобяд, къпане на воля, 
разходки край плажа, събиране на красиви миди, водорасли, 
интересни камъчета… Любувахме се на морския пейзаж и 
гледката към Приморско само на няколко километра от 
Китен. Емоции, емоции… Живи и здрави се завърнахме 
в родното гнездо – почернели, ободрени, закалени и 
положително заредени. Сега е моментът да споделя и за 
осигуреното лечение на пенсионери от клуба в болницата 
за рехабилитация „Св. Мина“ в курорта Вършец от януари 
до края на м. март 2016 г. Ръководството се погрижи и 
за състоянието на слуха на нашите членове. Извършен 
бе преглед на 47 човека, от които на 24 бяха доставени и 
монтирани безплатни слухови апарати. Всеки вторник в 
клуба се измерва и състоянието на кръвното налягане от 
медицинско лице с нов апарат, закупен от клуба. Стараем 
се да осигурим и лектори – здравни работници за беседи, 
свързани със здравето ни. Каква по-голяма грижа за 
членовете на клуба ни от тази. За нашия празник – 1 
октомври – ден на възрастните хора, да си пожелаем да сме 
живи и здрави, да се радваме на природния дар – живота.
Ц. Ненковска
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БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 
ТЪРЖЕСТВЕНО ДЕНЯ НА 

НЕЗАВИСИМОСТТА

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА КВАРТАЛ 
„СТАРА ПЛАНИНА“ В БЕРКОВИЦА  

СИ ПОДАРИХА ЕДИН НЕЗАБРАВИМ 
ПРАЗНИЧЕН И ПОЧИВЕН ДЕН, 

ИЗПЪЛНЕН С МНОГО УСМИВКИ И 
НАСТРОЕНИЕ

Отново кв. „Стара планина“ отбеляза своя празник. 
Преди почти десет години се състоя първият  празник 
на едноименния квартал в Берковица. Идеята на 
организаторите е била, да се изкаже уважение на 
всички хора, които са съградили своите прекрасни 
домове тук. Както казват месните хора, през онова 
време, в което са се решили да построят жилищата 
си, не е имало електрозахранване, водоснабдяване 
както и улици, но това не ги е разубедило. Днес 
за пореден път жителите на кв. „Стара планина“ 
показаха своята любов към мястото, което обитават. 
Герои на празника бяха и малчуганите, които през 
цялото време присъстваха на празника, и дори се 
включиха в празничното хоро. Гост на събитието 
бе и г-жа Велка Живкова – Секретар на Община 
Берковица, която от свое име и от името на кмета 
инж. Милчо Доцов, поздрави всички присъстващи 
с думите: “Днес се навършват 108 години от 
обявяването на независимостта на България, 
Честит празник, Българи! Днес обаче е и празник 
на този чудесен квартал, празник, който стана 
традиционен в годините.” Г-жа Живкова поздрави 
празнуващите и сподели с всички присъстващи, че 
Община Берковица в лицето на кмета инж. Милчо 
Доцов и екип, не е спирала и продължава да работи 
за благото на своите жители. По думите и, предстои 
саниране на многофамилни жилищни сгради, 
каквито има в жк. „Стара планина“, предстои внасяне 
на готов проект за изграждане на детска площадка 
в квартала, ще бъдат ремонтирани възлови 
участъци към кв. „Стара планина“, както и части 
от уличната мрежа на стойност два милиона евро. 
Г-жа Живкова припомни, че от началото на мандата 
на инж. Доцов, oбщината е внесла за разглеждане 
проекти на обща стойност двадесет милиона лева.

108-а годишнина от обявяването на Независимостта 
на България бе отбелязана тържествено в 
Берковица. В празничния ден на пл. „Йордан 
Радичков“ бе издигнат националния флаг. 
Празничната програма включваше рецитал на 
ученици от Трето основно училище „Иван Вазов“, 
слово за значимата дата и изпълнения на вокална 
група „Щурче“. В честванията се включиха д-р 
Илиян Тимчев- председател на ОбС-Берковица, 
кметът инж. Милчо Доцов, зам.-кметовете  Ася 
Велиславова и Радослав Найденов, секретарят 
Велка Живкова, общински съветници, служители 
на администрацията, граждани, гости на града 
и общественици. Поднесени бяха венци и цветя 
пред паметните плочи на загиналите във войните.

БЕРКОВСКО  ДЕТЕ  С  НАГРАДА  
ЗА  РУСКА  ПОЕЗИЯ

На 10.09.2016 г. в гр. Казанлък се проведе 
заключителният етап от Фестивала на руската 
поезия, песен и танц, организиран от Национално 
Движение Русофили. Надпреварата премина в 
три етапа - областен, зонален и финален. Общо 
в Града на розите пристигнаха 700 деца, юноши 
и девойки, които се съревноваваха в различни 
възрастови групи. Домакин на песенния 
конкурс бе НЧ „Искра“, като събитието бе 
открито от кмета на Казанлък Галина Стоянова.
Организатор на събитието е Национално Движение 
Русофили с подкрепата на Община Казанлък, 
Министерство на образованието и науката, 
Синдиката на българските учители, Национален 
дворец на децата и фонд „Русский мир”.
Донко Росенов Тодоров от гр. Берковица се 
класира на трето място в раздел Руска поезия и 
получи ДИПЛОМ НА ЛАУРЕАТА и специална 
награда – СТАТУЕТКА на Национално 
Движение Русофили и Фонд „Русский мир”.

БЕРКОВИЦА – ДРЕВНА, МЛАДА 
И КРАСИВА!

Това бе темата на тържеството, проведено на 21 
септември 2016 г. от сдружение „Народен будител“. 
Кратките исторически данни с вплетената в тях 
легенда за града, вдъхновяващите стихове и носещите 
наслада песни, изпълнени от група членове на 
сдружението с много обич и преклонение пред родния 
град и възхищение от заобикалящата го природа, 
повишиха настроението в салона. Те накараха всички 
присъстващи да видят Берковица през очите на 
историци, писатели, поети, певци, съграждани и гости.
Ето как вижда Берковица гостът на 
тържеството Борислав Мирчев, поетът 
с китара, както сам се представи:
„От Ком до Емине Балканът се простира.
От Ком започва дивна красота.
Берковица – древна, млада и красива
събира в свойте шепи любовта.
От бистри и шумни Хайдушки водопади
тръгват легенди, изгряват мечти.
И с песни на Вазов и с Радичкови клади
камбани вековни пръскат искри!“
А ето и призивът в края на стихотворението 
„Берковица – моят град!“ с автор Ангел Данчев:
„Обичам този древен и млад град
с минало славно, с красива природа богат!
Помогнете му, хора, управа да слеем
хилядолетната мечта с по-красива, по-богата,
щастлива – моя и ваша човешка съдба!“
Цеца Петрова

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ - 
КОНЦЕРТ

Община Берковица, Общински съюз на пенсионерите 
и ПК „Берковски кестен“ организират на 3 
октомври 2016 г. от 17:00 часа в салона на НЧ „Иван 
Вазов-1872“ тържествено събрание-концерт по 
случай Международния ден на възрастните хора. На 
събитието 15 представители на пенсионерски клубове 
ще получат специални грамоти от кмета на  Община 
Берковица за активна работа в дейността на клуба:
1.Ангелина Николова Стоянова /ПК „Берковски 
кестен“, гр. Берковица/ - за активна работа в клуба 
във всички мероприятия през годините. 2.Йордан 
Иванов Ташев /Клуб на туристите ветерани „Ком“, 
гр. Берковица/ - дългогодишен член на клуба, 
изряден турист, активно съдействие и участие в 
организираните мероприятия на клуба. 3.Драгана 
Ефремова Петрова /Сдружение „Народен будител“, гр. 
Берковица/ - дългогодишен член на клуба и активен 
негов участник. 4.Цветана  Николова Сотирова/
ПК „Клисура“, с. Бързия/ - за активно участие във 
всички мероприятия, провеждани в клуба. 5.Кера 
Савова Еленкова /ПК „Родолюбие, с. Замфирово/ - 
за активно участие в организационния и културен 
живот на клуба. 6. Тодор Петков Гьонин /ПК „Втора 
младост“, с. Боровци/ - дългогодишен член на клуба и 
настоящ председател. 7.Пери Йорданова Горанова /ПК 
„Златица“, с. Гаганица/ - дългогодишен член на клуба 
и активен участник в културния му живот. 8.Кирил 
Иванов Александров /ПК „Сладък извор“, с. Слатина/ 
- дългогодишен член на клуба и активен участник в 
културните мероприятия. 9.Димитрана Борисова 
Иванова /ПК „Сговор“, с. Гаганица/ - активен участник 
във всички културно-масови мероприятия на клуба. 10.  
Любка Димитрова Богданова /ПК, с. Ягодово/ - член 
на клуба, активен участник във всички мероприятия. 
11.Борис Димитров Иванов /ПК, с. Котеновци/ - 
член на клуба и активен участник в провежданите 
мероприятия. 12.Цветана Панова Митова /ПК, с. 
Черешовица/ - член на клуба и активен участник в 
провежданите мероприятия. 13. Тодорка Методиева 
Михайлова /ПК, с. Бокиловци/ - член на клуба и активен 
участник в живота му.  14.Ангелина Ангелова Антонова 
/ПК, с. Комарево/ - председател на клуба, активна 
в работата си с хората и организиране дейностите 
на клуба. 15. Никя Анастасова Стоянова /СВВБ, гр. 
Берковица/ - активен участник в работата на съюза.
Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов 
ще поздрави и награди и най-възрастния жител 
в общината – Димитрана Дамянова Петрова 
от с. Замфирово, родена на 05.11.1918 г.

8 СЕПТЕМВРИ – РОЖДЕСТВО НА 
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

В организирането на всички празници и фестивали 
в Община Берковица, винаги на първо място, като 
най-значими, са поставяни местните хора. Така и в 
подготовката и провеждането на най-големия празник за 
града  – 8 септември, Рождество на Пресвета Богородица, 
ръководството на общината обърна най-голямо 
внимание на населението и гостите на града под Ком. 
С грижа за тях и техните интереси, Община Берковица 
подготви най-разнообразни събития, достигащи 
до грандиозни спектакли от национален  мащаб в 
рамките на 9 дни. Вече стана традиция в навечерието на 
празника, да се организират безплатни концерти – вечер 
на сръбската музика, вечер на класиката, фолклорен 
фестивал и концерти на духови оркестри.  В рамките 
на тържествата на града специален фокус бе поставен 
и върху талантливите  деца на Берковица. Наградиха се 
децата с изявени дарби, както и победители и участници 
във фотоконкурса „Моята Берковица“. Традиционно 
в програмата бяха включени множество спортни 
мероприятия. В село Бистрилица се чества 180 години 
от избухване на Берковското възстание/ Манчова буна/ 
като по този повод се откри паметна плоча на четири 
местни майки, дали живот на едни от най-именитите 
български писатели . С изключителна гордост Берковица 
откри и първите два санирани блока за Област Монтана 
по Националната програма за енергийна ефективност.


