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ТРУДНА, НО УСПЕШНА 
ФИНАНСОВА 2016 ГОДИНА ЗА 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
На 20 септември 2017 г. в Заседателната зала на 
ОбА-Берковица се проведе публично обсъждане 
от местната общност на годишния отчет за 
изпълнението на бюджета на Община Берковица 
за 2016 година. Срещата бе открита от зам.-кметът 
Радослав Найденов, който запозна присъстващите 
с основните изводи по изпълнението на Бюджет 
2016. Димитранка Витанова – главен счетоводител 
на общинска администрация представи пред 
гражданите Отчета за изпълнение на бюджета 
на общината за 2016 година. Стана ясно, че 
при разработване и изпълнение на бюджета за 
2016 година е изпълена сложната задача: как 
да се насочат най–ефективно и справедливо 
ограничените ресурси така, че да се гарантира 
запазване и подобряване на общинските услуги и да 
се вместят  във финансовата рамка многообразието 
от потребности и очаквания. В условията на 
финансови затруднения ръководството на Община 
Берковица въведе по-добър ред и контрол на 
финансовата дисциплина, в резултат на което 
всички училища, детски градини, социални 
заведения, детска ясла, комунални дейности, 
социален патронаж,  музей, администрация и 
кметства функционираха нормално през годината. 
Възстановени са от собствени приходи 84 000 лева 
на сметки за средства от Европейския съюз и 66 
000 лева на снегопочистване. Върнати са 254 935 
лева по заеми от банки и фонд ФЛАГ и 123 750 лева 
заем от ПУДООС и изплатени лихви в размер на 
24 106 лева. Намалени са неразплатените разходи 
с 307 595 лева. Общо разплатени стари недобори 
на стойност 836 280 лева, което е равностойно на 
цялостно асфалтиране на около 5 км. улици при 6 
м. ширина или около 10 средни улици в Берковица. 
Събрани са данъчни приходи на 101 % и е повишена 
събираемостта им с 2,16 % спрямо 2015 година. 
Изплатени са по проект Минерален водопровод 
Бързия – Берковица 240 000 лева. С цел компенсиране 
недостига на собствени средства един от основните 
акценти в дейността на общинска администрация 
през годината беше работата по програми и проекти 
за реконструкция и доизграждане на общинската 
инфраструктура,  като са използвани почти 
всички възможности на отворени програми  и 
мерки, представляващи интерес за общината. През 
годината са разработени и внесени по различни 
национални и европейски програми общо 47 
проекта на обща стойност  над 30 млн. лева. От 
внесените проекти през 2016 година са одобрени и 
подписани договори за финансиране на 14 проекта 
на обща стойност около 13 млн. лева, както следва:
Проект МИГ Берковица Годеч на стойност 3 911 000 
лв.;
Енергийна ефективност НЧ Иван Вазов на стойност 
1 468 000 лв.;
Енергийна ефективност на сграда ОбА на стойност 
1 001 000 лв.;
Енергийна ефективност на ЦДГ „Звънче“ на 
стойност 453 000 лв.;
Енергийна ефективност на сграда РУ Полиция на 
стойност 239 646 лв.;
Енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради 3 152 000 лв.;
Проект по програма наука и образование за 
предучилищна интеграция на стойност 205 000 лв.;

Проект по програма Наука и образование 
образователна интеграция на стойност 283 000 лв.;
Проект ТГС България Румъния–медицинско 
оборудване за МБАЛ и МЦ-Берковица                                             
1400 000 лв. Предстои подписване на договор за 
финансиране.
Социални проекти – асистенти, обществена 
трапезария, СКЦ, Приеми ме – на стойност 750 000 
лв.Административен капацитет ОбА на стойност 35 
000 лв.
Общо изпълненото и приключено 
строителство през 2016 година е на стойност  
2 083 000 лева, реализирано в енергийна 
ефективност, подмяна на водопроводи, 
асфалтиране на улици,  пътища и други.
От всичко казано до тук  можем да бъдем доволни от 
постигнатото и да отчетем, че 2016 година беше една 
трудна, но и успешна година за Община Берковица.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ИНЖ. 

МИЛЧО ДОЦОВ ИЗПРАТИ 
БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА 
НА БЕРКОВСКАТА ДУХОВА 

МУЗИКА И ГЕРАСИМ ЗА 
ОТЛИЧНО ОРГАНИЗИРАНИЯ И 
ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ФЕСТИВАЛ 

НА ДУХОВИТЕ ОРКЕСТРИ – 
БДМ ФЕСТ

Благодарствени писма изпрати кметът на 
Община Берковица инж. Милчо Доцов 
до Берковската духова музика и Геoрги 
Красимиров /Герасим/ за организацията и 
провеждането на Първия фестивал на духовите 
оркестри – БДМ Фест. В писмото се казва още:
„Фестивалът и прекрасните изпълнения на 
духовите оркестри създадоха невероятна 
атмосфера и всенародно веселие.
Събитието по един атрактивен начин  
представи многогодишните традиции 
на този край в областта на духовите 
оркестри  и спомогна за утвърждаване 
имиджа на Община Берковица като 
дестинация за културен туризъм.
Надявам се и занапред да продължаваме 
ползотворното си сътрудничество, за 
да превърнем фестивала в традиция!
БЛАГОДАРИМ ВИ!“
Кметът инж. Доцов не пропусна да 
благодари и на общинските структури, 
на РУ на МВР-Берковица, на НЧ „Иван 
Вазов-1872“ и МБАЛ ЕООД-Берковица, 
изпращайки и на тях благодарствени писма:
„От името на общинското ръководство и лично 
от мое име изказвам нашата благодарност 
за Вашата подкрепа и отговорната 
дейност на Вашите служители за проявения 
професионализъм и положените усилия по време 
на подготовката и провеждане на празника на 
Берковица – Рождество на Првесвета Богородица.
В тези дни жителите и гости на града имаха 
удоволствието да се насладят на прекрасно 
организиран празник, който нямаше да е възможен  
без Вашата сърцата подкрепа и участие.
БЛАГОДАРИМ ВИ!“

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО 
ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА - 1 
ОКТОМВРИ

Отправяме най-сърдечни поздравления по 
повод Международния ден на възрастните 

хора - 1 октомври, до всички Вас - хората 
на златна възраст със златни сърца! 
Гарантирането на достоен живот на 
българските пенсионери, защитата на 
техните права и интереси е наш дълг и 

неотменен ангажимент.
Вие сте поколението, което създаде този град, 
а ние сме поколението, което ще продължи 
да работи за него и да го развива. Ваша е 
заслугата за изграждането на авторитета 

на Община Берковица.
Уважаеми Дами и Господа,

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

нас!
Желаем на всички Вас най-доброто, което 
заслужавате – дълги години достоен живот!

Честит празник!
 
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Иван Иванов
Председател на ОбС-Берковица

КРИСТИЯН СТОЯНОВ 
ОТНОВО ДОНЕСЕ ГОРДОСТ ЗА 

БЕРКОВИЦА
Състезаващият се за Спортен клуб по биатлон 
„Ком“- Берковица Кристиян Стоянов спечели първо 
място в спринта при младежите на Държавното 
първенство по летен биатлон. Десислава Стоянова 
от Берковица, която се състезава за Амбарица е 
първа в спринта на 7,5 км. при жените, а другото ни 
берковско момиче Мария Здравкова, състезаваща се 
за Славия е на второ място при девойките на спринт 
7,5 км. Държавното първенство по летен биатлон 
се проведе на 16 и 17 септември на Белмекен.
За разлика от останалите берковски деца, бивши 
възпитаници на Спортен клуб по биатлон „Ком“- 
Берковица, които вече се сътезават за други 
клубове, Кристиян Стоянов остана верен на града 
под Ком и с чест и сърцатост продължава да 
печели овации и призови места за родния си град 
и клуб. В тази връзка на 8 септември – Празника 
на Берковица – кметът инж. Милчо Доцов връчи 
годишна награда за принос към Община Берковица 
за 2017 г. на Кристиян Стоянов – за изключителни 
постижения в биатлона, извоювано 5-то място 
на световното първенство за младежи през 2017 
г., достойно представяне и популяризиране на 
Община Берковица в Република България и света.
На Кристиян сега му предстои участие за Световна 
купа за юноши и младежи на 9 и 10 декември 2017 в 
Австрия, на 15 и 16 декември в Италия, а най-важното 
му състезание за сезона е Световното първенство 
за юноши и младежи, което ще се проведе в Отепя-
Естония от 26 февруари 2018 до 4 март 2018 г.
Берковица се гордее с теб, Криси,  и 
продължава да те подкрепя и обича!
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ПОКРИВЪТ НА ДЕТСКА 

ГРАДИНА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В 
СЕЛО БЪРЗИЯ СЕ РЕМОНТИРА

В ДГ „Васил Левски“, с. Бързия се извършва 
основен ремонт на покрива на сградата, който е 
в много лошо състояние. Подменя се покривната 
хидроизолация, включващо и полагане на 
изравнителна циментова замазка, монтаж на 
улуци и водосточни тръби ф 100. Фирмата 
изпълнител на ремонтните дейности е ЕТ „РИ-
БИЛД – Румяна Митова“, гр. Берковица. Стойността 
на ремонтните дейности е 20 000,00 лв. с ДДС.
С извършването на тези дейности ще се реши 
няколкогодишен проблем с честите течове,  които 
ставаха в следствие на силно компроментираното 
състояние на покрива, както и ще се създадат 
нормални условия за протичане на учебния процес.

ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТЪТ НА 
ПОКРИВА НА ДЕТСКА ЯСЛА – 

БЕРКОВИЦА
В Детска ясла – Берковица успешно приключи 
основният  ремонт на покрива на сградата. Подмени 
се покривната хидроизолация със запълване 
и зануляване на стоманобетонова козирка, 
водосточни тръби и улуци. Фирмата изпълнител 
е „БГ СТРОЙ – Д“ ЕООД, гр.Самоков. Стойността 
на ремонтните дейности  е 19 496,40 лв. с ДДС. 
През 2016 година сградата е санирана по проект 
за енергийна ефективност на Община Берковица.  
Извършените по проекта дейности не включваха 
покрива. Стойността на ремонта бе 214 000 лева.  
Отново през 2016 година извън проекта Община 
Берковица вложи още 17 000 лева от общинския 
бюджет, с които бе осигурена достъпна среда, чрез 
външна рампа, отговаряща на всички съвременни 
изисквания, вътрешно боядисване на таваните и 
стените с подбрани игриви цветове, стимулиращи 
детското въображение и фантазия, демонтаж 
на вътрешна ламперия и шпакловка стени. Със 
сегашния ремонт се слага финал на цялостното 
обновяване на сградата, с което кметът на Община 
Берковица инж. Милчо Доцов осигури прекрасни 
условия за най-малките жители на града под Ком.

ВМЕСТО ДА ИНВЕСТИРА 
В НОВОСТИ, ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА 
ДА ХАРЧИ ГРЕШНИ ПАРИ ЗА 
РЕМОНТИ СЛЕД ВАНДАЛСКИ 

ПРОЯВИ

Община Берковица непрекъснато инвестира 
средства за балгоустрояване на алеи, паркове, детски 
площадки и градинки. За съжаление, вандалите не 
пощадиха и фонтана в градинката при Общински 
пазар, кoйто стана жертва на груби посегателства. 
В дни, в които Берковица празнува, в дни, в които 
градът трябва да е приветлив и красив, вандали рушат.
Ръководството на Община Берковица призовава 
жителите на града да не допускат вандалски прояви 
в парковете и градинките, 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.

1109 ЧОВЕКА ПОЧИСТВАХА 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В 

ДЕНЯ НА КАМПАНИЯТА „ДА 
ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

Усилената работа по реализацията на 
националната инициатива „Да изчистим 
България заедно“ даде добри резултати в Община 
Берковица. 1109 души от цялата община се 
включиха в инициативата. Почистени бяха над 
43 нерегламентирани сметища. Особено активни 
се оказаха фирми, общински и неправителствени 
организации, училища, детски градини и детска 
ясла, учители-пенсионери, пенсионерски клубове 
и клуба на туристите-ветерани, ДГС и РДГ.
Доброволци и общински служители от Берковица 
поеха сутринта по легендарния път за връх Ком с 
мисията да подменят националния трибагреник 
и едновременно с това да направят  пътя до 
горе по чист. Сред участниците в чистенето, 
които бяха на възраст от 10 до над 85 години, 
имаше и представители от пенсионерски 
клуб „Белене“, които споделиха пред екип на 
телевизия БТВ, че са горди, че почистват не 
само малкото си крайдунавско градче, но и най-
високия връх на Балкана. За тях е удоволствие 
да дадат своя принос в благородната кауза.
Активно  участие в кампанията взеха и 
служителите на СЗДП ТП „ДГС – БЕРКОВИЦА“. 
Алекси Тодоров от ДГС отново в компанията на 
един от най-готините екипи на БТВ сподели, че това 
е криворазбраната цивилизация. „Хората живеят 
навсякъде и хвърлят боклуците си навсякъде“ 
– допълни той. След почистването горските 
отправиха и своя апел в социалните мрежи:
„МОЛЯ ВИ ХОРА, НЕКА ВЕЧЕ НЕ 
НАМИРАМЕ ПОДОБНИ НЕЩА В ГОРАТА!!!“
И учениците на Първо основно училище се 
включиха в най-мащабната доброволческа 
кампания – „Да изчистим България заедно“, която 
стартира ден след началото на учебната година. 
Усмихнати и мотивирани, момичетата и момчетата 
на Зеленото училище на Берковица дадоха своя дан, 
почиствайки двора на училището, прилежащите 
му терени и част от пътя за местността Ашиклар.
Ръководството на Община Берковица благодари 
на всички, включили се в кампанията.

ДГ „ЗВЪНЧЕ“ ГР. БЕРКОВИЦА Е 
С НОВ ДИРЕКТОР

От 1 септември ДГ „Звънче“ в гр. Берковица е с нов 
директор. Начело на учебното заведение застана 
г-жа Анелия Якимова, след като спечели обявения 
от Кмета инж. Милчо Доцов конкурс за длъжността, 
поради пенсиониране на досегашния директор. Г-жа 
Якимова е с 34-годишен професионален опит. В 
сферата на предучилищното образование е 30 години. 
Завършила е бакалавър „Предучилищна педагогика“. 
Има магистърска степен за „Предучилищна и начална 
училищна педагогика“, както и магистърска степен за 
„Управление на образованието“. Тя е с над 40 сертификата 
и удостоверения за преминати курсове на обучение в 
сферата на образованието и публичната администрация. 
Има Пета професионална квалификационна степен.
На скромно тържество досегашната директорка г-жа 
Павлинка Николова и новоназначената директорка 
г-жа Анелия Якимова събраха колектива на детската 
градина. На церемонията присъства и ресорния 
заместник-кмет г-н Радослав Найденов, който 
поздрави присъстващите и се обърна към тях с думите: 
“Днес Община Берковица губи двама свои ценни 
служители – разделяме се с прекрасен директор в 
лицето на г-жа Николова, която в годините на своето 
управление успя да превърне ДГ „Звънче“ в най-
предпочитаната и най-многобройната откъм записани 
малчугани детска градина. Община Берковица се 
разделя и с един отличен експерт „Образование“ в 
лицето на г-жа Анелия Якимова, чието отсъствие в моя 
екип ще е осезаемо. Щастлив съм, обаче, че детската 
градина печели един много добър педагог и грижовен 
стопанин. Щом печели детската градина, и общината 
печели, защото децата са на всички нас“. Колективът на 
учебното заведение също поздрави двете директорки 
и им поднесе цветя. Г-жа Николова и г-жа Якимова, 
развълнувани и просълзени, също се обърнаха към 
учители и колеги с думите, че успехите на детската 
градина се дължат на усилията на целия колектив.

СЛОВО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ 
УЧИТЕЛИ

Да си учител не е просто професия.
Да си учител е призвание, съдба.
Да си учител е просто орисия.
С незнанието и невежеството борба.
Днес 5 октомври – денят на учителите отдаваме 
заслужена почит и уважение към българските учители, 
които със своя самоотвержен апостолски труд и талант са 
допринесли и допринасят за развитието на образованието, 
изкуството, литературата, художественото 
творчество, за опазване на културното ни наследство.
Творец, мечтател, просветител съгрят с възрожденски 
плам – това е родният учител: обикновен, но и голям! 
Учителят като войник и в нощния си час будува. 
И не със меч, а със език за свяст и светлина воюва!
Да учим другите е чест, но и тежко бреме! И тежък е всеки ден! 
Учителят дни леки няма….“Пише Йосиф Петров, защото
„По този друм не се печелят битки.
Не светят воеводски знамена.
По него тръгват със зеници чисти
най-искрените хора на света“ 
На него, учителят, често в един и същи ден му се 
налага да бъде актьор, приятел, сестра и лекар, 
треньор, търсач на изгубени вещи, банкер, 
таксиметров шофьор, психолог, заместник 
родител, продавач, политик и защитник на вярата.
„Дали ще бъде българинът честен, разумен и дори 
войник велик, от теб зависи – скромен, неизвестен. 
Дали ще знае своя корен древен, от где дошъл е, в 
бой за що е мрял, защо към враговете бил е гневен, 
от теб зависи – млад и остарял. Безсмъртен като 
зрънцето си в тия, в които щедро си добро посял!“
Учителю, тъй скромен, тъй щастлив!
Богат със мъдрост….и велик!
Ти бъдещето водиш за ръка
Опиянен от радост, не от суета,
че всички твои ученици ще те носят
завинаги във своите сърца.“
„Ти мълчешком ни даде онова,
което пазим още във сърцата.
От твоя огън носим по света.
За него няма бури и забрава!
Понякога го вятърът гаси,
Но въгленът след огъня остава.“
„От огъня на твоите зеници
са пламвали сърца и знамена.
Догаряли са твоите зеници
на другите дарили светлина.
И всеки помни по един учител
из стръмното ръката му подал.
Да докоснеш душата на дете и да останеш там 
завинаги – това е най-голямата отплата за един учител.
И така учителят има минало, което е богато 
на спомени. Има настояще, което е истинско 
предизвикателство, пълно с приключения, защото 
му е позволено да прекарва дните си с бъдещето.
Учителю, за мъдростта, скромността и себеотрицанието, 
с което се раздаваш в името на знанието и науката, 
за обичта към децата, за твоя неуморен труд, за 
твоето велико дело. ПОКЛОН! ДЪЛБОК ПОКЛОН!
От ръководството на сдружение „Народен будител“
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БЕРКОВИЦА НАГРАДИ 
ТАЛАНТЛИВИТЕ СИ И 

УСПЕШНИ ДЕЦА

Днес в НЧ „Иван Вазов-1872“ бе открита изложба на снимки 
от фотоконкурса „Моята Берковица“. Победителите в 
трите категории бяха наградени от Зам.-кметът на Община 
Берковица г-н Радослав Найденов, който е и Председател 
на Комисията за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните.  В  рамките 
на същата церемония бяха наградени и победителите 
в  другия конкурс на комисията – „Клас на годината“.
Г-н Найденов се обърна към деца и родители 
с думите: “Искам да благодаря най-напред на 
всички наши деца, на техните родители и учители.
Уважаеми директори, благодаря Ви, че днес сте тук 
и подкрепяте Вашите успешни деца, защото в дни на 
несигурност, страх и агресия в обществото не ни остава 
нищо друго освен да бъдем добри и да казваме „благодаря“.
Честито на всички победители!“
Специални грамоти и подаръци, осигурени от 
Общинска администрация – Берковица получиха 
и останалите деца, участвали в състезанието.
За тържествената атмосфера на празника допринесоха 
и танцов състав „Луди, млади“ от с. Бързия с 
ръководители Илияна Пиринска и Ирина Красимирова.
Община Берковица и Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
честитят на победителите и  благодарят на всички участници.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА  „МОЯТА БЕРКОВИЦА“
„Градска фотография“
I място – Иван Иванов – Трето ОУ „Иван Вазов“ – Берковица
II място – Петя Апостолова – ПГ „Д-р Иван Панов“ – 
Берковица
III място – Петя Стоилова – ПГ „Д-р Иван Панов“ – Берковица
„Пейзажна фотография“
I място – Петя Апостолова – ПГ „Д-р Иван Панов“ – Берковица
II място – Петя Апостолова – ПГ „Д-р Иван Панов“ – 
Берковица
III място – Славина Каменова – Трето ОУ „Иван Вазов“ – 
Берковица
„Селфи с моя роден край“
I място – Иван Иванов – Трето ОУ „Иван Вазов“
II място – Петя Апостолова – ПГ „Д-р Иван Панов“ – 
Берковица
III място – Карла Асенова – Второ ОУ „Христо Смирненски“ 
– Берковица

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА „КЛАС  НА ГОДИНА“
На първо място – 5. а клас на II ОУ „Христо 
Смирненски“ гр. Берковица – спечели eднодневна 
екскурзия по маршрут в България, избран от 
победителите и техния класен ръководител;
На второ място – 6. б клас на III ОУ „Иван Вазов“ гр. 
Берковица – спечели посещение на местни културно-
исторически забележителности и организиран 
пикник сред природата с много игри и забавления;
На трето място – 11. б клас на Гимназия „Д-р Иван Панов“ 
гр. Берковица – спечели голяма цветна кутия с изненади.

ПОГЛЕД В МИНАЛОТО
Да бъда в час за мен е вече минало.

С това прекъсва се и допира ми с младостта. 
Веч няма да разказвам. Да обяснявам „хубаво“,

както обичаха да казват моите деца.

И радостта я няма от техните успехи.
И няма веч да мъмря, ако някой сгреши.
Да укротявам, да пощрявам тези крехки

и още неукрепнали души.

И няма го шумът в училищните междучасия
и въздухът във стаите, наситен с прах.

Да…няма напрежение, умора, разногласия
напускане на силите, прикрито с тъжен смях.

Но няма го и удоволствието от урока,
от осъществяването на целта,
очите благородни на децата

за майсторски разкритите неща.

И няма я веч творческата атмосфера,
с беседи буйни, полезните игри,

въпроси, отговори, времето не стига 
желанията им да удовлетвори.

Понякога пътувам за невъзвратното,
но веч не бих могла да уча пак деца.

Годините си взеха своето, остана ми утехата –
частичката от мен във хиляди сърца.

Анастасия Спасова

Първи учебен ден на Сдружение „Народен будител“-
Берковица – учители

Петнайсети е, и пак септември, 
и никой не е обикновен. 

Учителят – добър е, и ласкав,
децата обича – та всеки да 

бъде достоен за своето време ЧОВЕК!
Стихотворение „Поглед в миналото“

На Вазов камък бе положена гирлянда и знамето 
на България от учителите на сдружението.
Т. Георгиева

1 ОКТОМВРИ – ЖИВОТ, 
ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ

Мили хора, погледнете как се сипят листата, обагрени в тази 
златна есен, есента на нашия живот. И тази 2017 г. ръководството 
на ПК „Берковски кестен“ се погрижи за почивката на 47 свои 
членове. 7 слънчеви дни прекарахме на брега на лазурното 
Черно море в красивия комплекс – Китен. Разходката с лодка 
по река Ропотамо и забавната вечер „Ах, морето“ предизвикаха 
приятни преживявания, много настроение и смях до сълзи. 
Доволни, отпочинали, заредени с позитивизъм се завърнахме 
в родното гнездо. А Берковица се готвеше за своя празник 
8 септември – Рождество на Пресвета Богородица. За нас, 
пенсионерите от клуб „Берковски кестен“ беше двоен празник. 
Този слънчев септемврийски ден посрещнахме 30 пенсионери 
от Румъния, гр. Бъйлещи с китка здравец и традиционната 
питка. Прозвучаха химна на Румъния и на България, развяхме 
румънски и български знамена. Събитието в клуба уважиха 
г-н Доцов, кмет на града ни и г-н Костел Пистриту, кмет на 
Бъйлещи. В своите поздравления те ни пожелаха да бъдем живи 
и здрави и нашите хубави приятелски отношения да продължат 
и в бъдеще. Официално подписахме договор за взаимно 
сътрудничество и обмяна на опит. Празникът 8 септември 
продължи с богата програма и веселие в ресторант „Кръстева 
къща“. Един прекрасен, запомнящ се ден! И още неотминали 
тези емоции на 15 септември клубът ни посрещна нашите 
най-нови приятели от клуб „Надежда“, гр. Белене. Вятърът ги 
довя от тихия бял Дунав та чак до подножието на връх Ком. В 
национални носии, под ритъма на ръченица, гостите от Белене 
ни поднесоха скъпи дарове, сътворени от техните трудолюбиви 
ръце и отзивчиви сърца. По програма на двата клуба проведохме 
турнир по шах, табла и карти. Участваха 24 човека, излъчени 
бяха победители, които получиха и награди. Нашата среща с 
любимите гости продължи и в планината – хижа Ком. На 15 
септември вечерта в красиво подредената столова на хижата 
проведохме празнична вечер“ Балканът и ние“. Уредихме кът 
„Даровете на берковската природа и Балкан“ – сладка, сиропи, 
компоти, сушени плодове и билки от малини, ягоди, боровинки, 
къпини, шипки и още, и още… Гостите бяха възхитени и 
изумени от нашето гостоприемство, и изненадани. Всеки си 
тръгна от Берковица с дар, изтеглен от кошничката на късмета. 
Радваха се като малки деца. А стиховете за природата и песните 
„Величествен Ком“ и „Малинарка“ развълнуваха всички ни.
16 септември – „Да изчистим България“
60 пенсионери от двата клуба с чували и ръкавици в ранната 
септемврийска утрин се пръснахме в местността „Горната 
курия“. За наша изненада пристигнаха и репортери от БТВ. 
Радвахме се, че се включихме в тази национална кампания. 
След  това се разделихме на два лъча. Една група покори 
връх Щърковица, а другата се отправи към х. Ком стара. 
Гостите се любуваха на красивата ни природа и видяха 
Берковица отвисоко. Два прекрасни септемврийски дни, 
които с думи не могат да се опишат, че трябва да се преживеят.
Ц. Ненковска

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ХОРА!
Ръководството на Общинския съюз на пенсионерите и ПК 
„Берковски кестен“ поздравяват възрастните хора от 
Община Берковица с Международния ден – 1 октомври. 
Приемете нашите благопожелания за здраве, дълголетие, 
вяра и надежда за по-добро бъдеще. Бъдете благословени!

ПОЗДРАВ ЗА ВЕСТНИК „КОМ“

Наборе, здравей!
Сърдечно те поздравяваме! Седемдесет и пет си е юбилей, но ти 

като млад продължавай!
Всеки месец с интерес търсим общински новини с нова вест. 
Много или малко са тия години, само ние наборите знаем. 
Завиждаме ти, но не със злоба, че си много по-известен. Ти 

запознаваш много хора с написаното и в теб поместено.
Поклон на твоите създатели и всички редактори през годините! 

Те всички са допринесли, за да те има и днес.
За многая лета, наборе, на теб и сегашните ти редактори, на 

всички дописници любители и на твоите верни читатели!
Илия Петров – един от наборите

ГРАФИК ЗА ЕСЕННО  ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БЕРКОВИЦА
ЗА ПЕРИОДА ОТ 09.10. 2017 ДО 01.12. 2017 

09.10 -  13.10.2017 год. 
І „Мрамор“, „Елин Пелин“, „Незабравка“, „Димчо Дебелянов“, „Хайдушки водопади“, „Бук“, „Кокиче“, „ІV-та“, „Здравец“, „Заряница“, „Детелина“, 
„Теменуга“, „Тузлата“, „Пиротска“, „Възход“, „Изгрев“, „Люляк“, „Рила“, „Калето“ и всички не упоменати в  улици  за съответния район
16.10 - 20.10.2017 год. 
ІІ „Кирил и Методий“, „проф.Петко Наумов“, „Захари Стоянов“, „Битоля“, „Здравченица“, „Черковина“, „Охрид“, „Вардар“, „Ангел Кънчев“, „Явор“, „Берковска 
река“, „Отец Пайсий“, „Гоце Делчев“, „Лерин“, „Шабовица“, „Стамболийски“, „Христо Ботев“, „Звезда“  и всички не упоменати в  улици  за съответния район 
23.10 - 27.10.2017 год. 
ІІІ „Алчов баир“, „Щърковица“, „Опълченска“, „Синия вир“, „Пламък“, „пл. Сарая“, „Туристическа“, „П. Яворов“, „Малинарка“, „Одеса“, „Любен Каравелов“, 
„Варна“, „Кочо Честименски“, „Панайот Волов“, „Кочо Честименски“, „Васил Друмев“, „Живовци“ и всички не упоменати в  улици  за съответния район
30.10 - 03.11.2017 год. 
ІV „пл. Свобода“, „д-р Петър Берон“, „Червена стена“, „Хан Крум“, „Чаталджа“, „Сливница“, „д-р Иван Панов“, „Георги С. Раковски“, „Антим І“, „Христо 
Ботев“, „Шипка“, „Екзарх Йосиф“, „Даме Груев“, „Тодорини кукли“, „Ком“, „Кестенарска“,  „Ашиклар“ и всички не упоменати в  улици  за съответния район
06.11 - 10.11.2017 год. 
V „Стефан Стамболов“, „Ашиклар“, „проф. Асен Златаров“, „Тракия“, „Антим Крунев“, „Акация“, „Оборище“, „Ген. Скобелев“, „Страцимировска“, „Царибротска“, „Солунска“, „Калиманица“, „Марин Дринов“, 
„Граф Игнатиев“, „ген. Владимир Заимов“, „Добруджа“, „Калиманица“, „Антон Страшимиров“, „Радецки“,  „23-ти септември“, „Цар Асен“ и всички не упоменати в  улици  за съответния район 
13.11 – 17.11.2017 год. 
VІ „Александровска“, „Райко Даскалов“, „Брези“, „Македония“, „Бдин“, „Мусала“, „Тодор Каблешков“, „Грамада“, „Еделвайс“, „Николаевска“, 
„Атанас Кюркчиев“, „Шейново“, „Поручик“ „Загорски“, „Поручик Грозданов“, „Хризантема“, „Тинтява“, „Парчевич“, „Йордан Йовков“, „Алеко 
Константинов“, „Иван Вазов“, „Васил Левски“, „Ясен“, „Пирин“, „Тополите“, „Средна гора“, „Бор“, „Казаните“ и всички не упоменати в района улици
20.11 – 24.11. 2017 год. 
VІІ   Ж.к. „Заряница“, ж.к. „Стара планина“, ж.к „Изгрев“
27.11 - 01.12.2017 год. 
VІІІ Квартал „Раковица“ 
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БЕРКОВИЦА ПРАЗНУВА

8 септември – Рождество на Пресвета Богородица 
е празникът, който събира всички берковчани 
с надежда за по-добри дни, за достойно 
настояще и бъдеще на скъпия ни град. За 
20 път Берковица отбелязва рождението на 
Божията майка и като празник на града. Хубав 
ден – пълен с надежда, с ласка, с майчинство, с 
топлина. Такава е и самата Берковица – светла, 
усмихната, обичаща, приласкаваща. Трудно 
може да се устои на хубостта й, независимо дали 
е обвита в бяла пелена, или облечена в искрящо 
зелено, или пък погалена от златото на есента.
Програмата в празничния ден започна с 
тържествени приветствия на официалните лица. 
Гости на събитието бяха  Негово Високопреподобие 
Архимандрит Антим-протосингел на Видинска 
митрополия, депутатите от област Монтана – 
д-р Илиян Тимчев, г-н Атанас Костадинов и г-н 
Димитър Аврамов,  ръководството на Община 
Берковица и гости от побратимени сръбски и 
румънски общини.  Кметът инж. Милчо Доцов 
поздрави всички жители и гости на града. Той 
направи  равносметка на извършеното до момента от 
началото на мандата си. „Уважаеми дами и господа, 
аз се радвам, че за 10-ти път като кмет на Община 
Берковица имам възможност да ви поздравя 
по-случай празника на нашия град. Разрешете 
ми лично от мое име, от името на Общинска 
администрация и разбира се от името на ОбС да 
ви поздравя по-случай празника – Рождество на 
пресвета Богородица. Честит празник на всички! 
По традиция съвсем накратко ще отбележа, че 
общината успешно върви по своята 20 вековна 
история, общината успешно гради в новото време 
и своя европейски път, макар и трудно от гледна 
точка на финансите. Ние считаме, че успешно през 
2-те години реализирахме много проекти. Един от 
успехите ни е , че успяхме да разработим и внесем по 
европейски и национални финансирания проекти 
за над 35 млн. лева, по които стартират процедури, 
сключване на договори и тяхното изпълнение. За 
14 млн. лева инфраструктурни проекти, за 3 млн. 
проекти за образователна и социална интеграция. 
Проекти, с които ние променихме облика на 
нашия град. Проекти за енергийна ефективност 
за 6 млн. лева, проекти за МИГ за земеделски 
производители, за туризма и за преработващи 
предприятия. Проект заедно с румънската община 
Бъйлещи по трансгранично сътрудничество за 
1,5 млн. лева за болниците в двата града. Много 
важен проект за минерален водопровод, с което ще 
дадем възможност да се доведе водата от Бързия до 
Берковица за развитие на СПА туризма. Разбира се 
имаме много добра и успешна работа по реализация 
на социалната програма на общината, защото 
винаги съм казвал, че нашата общинска политика 
трябва да бъде и е социално ориентирана. Смея да 
подчертая, че през двете години ние увеличихме 
с по 20 % субсидиите за спорта, субсидията за 
раждане на дете – еднократна помощ, субсидиите 
за помощи за лечение, разбира се и субсидиите 

за пенсионерски клубове. И през тази година 
достигнахме цифрата общо за тези социални 
дейности на 180 хил. лв. Другият наш успех в 
направлението, в което работихме – продължаваме 
работата по утвърждаване и развитие на Берковица 
като духовен и културен център на българския 
Северозапад. Знаете фестивалите, които 
провеждаме, знаете, че нашите състави жънат 
успехи на наши и международни сцени. Новото 
надграждане, което правим е стартирането на 
фестивала на духовите оркестри, който се надяваме, 
заедно с другите фестивали да бъде следващия 
емблематичен фестивал за Берковица, разбира се 
с нашата емблема Берковската духова музика, с 
участието на 6 оркестъра, включително оркестър 
от Княжевац и със специалното участие на Руслан 
Мъйнов. Уважаеми дами и господа, успехите, които 
поддържаме, трудностите, които преодоляваме 
са дело на колективен труд. Аз и нашия екип сме 
убедени, че без общата работа на администрацията, 
на Общински съвет, на държавните институции, 
на учрежденията, фирмите и мероприятията 
в общината, на всичките граждани, няма да ги 
постигаме. Аз искам да благодаря на всички 
за съвместната работа за постигането на тези 
резултати и нека все така да продължаваме да 
бъдем заедно, да работим заедно, и мисля, че това 
звучи много актуално днес само два дни след 
празника на България – Съединението. Още един 
път благодаря ви за съвместната работа. Честит 
празник на всички! Пожелавам ви много здраве, 
много щастие, много успехи, много обич и много 
християнска вяра. Да си вярваме един на друг, да 
си помагаме и да вървим напред по европейския 
път на България. Честит празник на всички!“
 Кметът връчи и годишните награди за изключителен 
принос към Община Берковица за 2017 г. на:
Цветана Петкова Трендафилова – за 
активна обществена дейност, всеотдайна 
работа с деца, многобройни успехи на 
клуба по приложно колоездене и достойно 
представяне на Община Берковица;
Иван Павлов – за принос в културния 
живот на Община Берковица, създаването 
на Младежки духов оркестър – Берковица;
Горан Атанасов – за популяризиране на Община 
Берковица и Северозапада чрез своите разкази, 
публикувани    в    дебютната     му    книга  „Нека  ти разкажа“;
Дева-Мария Драгиева – за многобройни успехи в 
леката атлетика и извоювана титла „Национална 
шампионка“ на 800 метра бягане за девойки;
Кристиян Стоянов – за изключителни 
постижения в биатлона, извоювано 5-то място 
на световното първенство за младежи през 2017 
г., достойно представяне и популяризиране 
на Община Берковица в Република България;
Карла Асенова – по повод 180-годишнината от 
рождението на Апостола на свободата за награда 
от национален конкурс „Паметта за Левски днес“;
Валентин Герасимов – за принос в развитието 
на културния живот в Община Берковица в 
сферата на музейното дело и изобразителното 
изкуство и по повод 60-годишния юбилей;
Павлина Георгиева – за дългогодишна активна 
дейност в сферата на предучилищното образование, 
доказана всеотдайност в учебно-възпитателната 
й работа като директор на ДГ „Звънче“;
Румян Горков – за принос в развитието и 
усъвършенстването на образованието и активна 
дейност в сферата на образованието и науката за 
популяризиране на Община Берковица в чужбина.
За доброто настроение на всички се погрижиха 
Младежки духов оркестър-Берковица, 
Мажоретен състав, клуб по спортни танци 
„Огоста Данс“ и Глория. Кулминацията 
на празника бе тържествената заря.

БДМ-ФЕСТ СЕ ПРЕВЪРНА В 
ИСТИНСКА КУЛМИНАЦИЯ НА 

ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА, 
ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА 

БЕРКОВИЦА
Музиката изразява това, което не може да 
бъде изказано с думи и това, което не може да 
остане неизказано. На 9 септември Берковица 
се превърна в сцена на балканските нрави. 
Първият фестивал на духовите музики – 
БДМ ФЕСТ събра хиляди на площад „Йордан 
Радичков“ в града под Ком. Проявата започна 
с дефилир, който  огласи в ранния следобeд 
центъра на града. Начело на шествието бяха  
Младежки духов оркестър – Берковица. 
Пъстрота и настроение внесоха духовите 
оркестри, а емблемата на подбалканския 
град – Берковската духова музика събра най-
големите овации на дефилира. Иновативното 
културно събитие бе открито от зам.-кметът 
на Община Берковица г-н Радослав Найденов, 
който поздрави участници, гости и жители на 
града и завърши с думите: „Това е Берковица“.
Петчасовият лудешки маратон на надсвирването 
събра хиляди с магията на бързите ритми, 
обезоръжаващата и най-големия скептик 
атмосфера и денонощното веселие. На 
площада се извиха кръшни хора. Ако някой 
попита какъв е Балканският характер, кое е 
нещото в него, което е единствено по рода 
си, грабващо, непреходно и често чудновато 
по очарователен начин за чужденците?
Отговорът е само един : БАЛКАНСКАТА 
ЛУДОСТ и способността винаги и навсякъде 
да се забавляваме !!! Изневерявайки на руските 
романси и операта на берковска сцена извиси 
глас и Руслан Мъйнов, който бе и водещ на 
събитието. Организаторите на фестивала – 
Берковската духова музика и Община Берковица 
са убедени, че събитието по един атрактивен 
начин ще представи многогодишните традиции 
на този край в областта на духовите оркестри  
и ще спомогне за развитие образа на общината 
като дестинация за културен туризъм. Идеята 
за организирането на БДМ-Фест е на кмета на 
общината инж. Милчо Доцов, който твърдо 
е решен да го превърне в традиция за града. 
И тъй като българите са весел народ – всички 
в Берковица се веселиха по „балкански“ – с 
много музика и вкусна храна. И накрая ще 
завършим с думите на нашия ненадминат 
класик на българската литература Йордан 
Радичков от сборника му с разкази  „Свирепо 
настроение“ : „Духова музика има, откакто 
свет светува, и нея никой не може да я закрие. 
Ако може да се закрие една държава, то и 
духовата музика тогава може да се закрие.“


