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ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

МАНДАТНАТА ПРОГРАМА
НА КМЕТА НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2017 Г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА,

Какво постигнахме в изпълнението 
на мандатната програма за първите 
две години на мандат 2015-2019 г. ?
Категорично може да се направи извода, че 
2017 година беше втора успешна година за 
мандат 2015-2019 г. за Община Берковица.
Постигнахме добри резултати във 
всички насоки на нашата работа, 
но безспорно най-приятни са 
постигнатите успехи в направление:

 1. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 
И през 2017 г. един от основните акценти 
в работата на Общинска Администрация 
беше разработване на проекти, осигуряване 
на финансиране и реализация на проекти 
по европейски и национални програми и 
бюджета за реконструкция и доизграждане  
инфраструктурата и подобряване 
на жизнената среда в Общината.
1.1. През 2017 г. Общината спечели и 
подписа договори за финансиране на 
14 броя проекти на стойност над 10 
милиона лева. По важните от тях са:
-Изграждане на Минерален водопровод 
с. Бързия – гр. Берковица  – 1 040 000 лв.
- Реконструкция и ремонт на Общинска пътна 
мрежа – обща стойност 7 милиона лева  с вкл. 
ДДС с обща дължина 14 303 м. и включва:
-Път с. Гаганица – с. Черешовица;
-Път гр. Берковица – с. Котеновци – до 
разклона за язовира;
-Път гр. Берковица – хижа „Ком“ – в отсечка  
ул. „Бук“;
-Път с. Бързия – с. Ягодово;
-Път разклон с. Замфирово – с. Боровци – 
разклон с. Гаганица;
-Път с. Слатина – с. Черкаски;
-Оборудване за Читалище „Иван Вазов 
–1872”, гр. Берковица – 391 000 лв.;
-Дневен център в ЦДГ 5 – ж.к. „Изгрев“ – 
425 000 лв.;
-Други – социални, ПУДООС, партньорства 
– 1 000 000 лв.;
1.2. Общо за двете години от мандата – 
2016-2017 г. осигуреното финансиране по 
програми и проекти е за над 23 милиона лева;
1.3. През годината са подадени 10 нови 
проекта – общо за двете години – 57 броя;
1.4. През 2017 г. са изпълнени 
следните строителни обекти:

-Ремонт водопровод ул. „Здравец“, гр. 
Берковица – 310 м. – 34 174 лв.;
-Ремонт водопровод ул. „Заряница“, гр. 
Берковица  - I етап – 260 м. и изграждане 
канализация ул. „Заряница“, гр. Берковица 
–130 м. общо 151 117 лв.;
-Ремонт водопровод ул. „Даме  Груев“, гр. 
Берковица – 378 м. – 29 937 лв.;
-Ремонт водопровод  ул. „Бук“, кв.   
„Беговица“, гр. Берковица – 392 м. и 
изграждане канализация ул. „Бук“–I етап–
392 м. – общо 185 422 лв.;
-Ремонт водопровод ул. „Котеновско шосе“, 
гр. Берковица – 200 м. -20 280 лв.;
-Изграждане канализация ул. „Тинтява“, 
гр. Берковица – 10 800 лв.;
-Ремонт водопровод с. Бързия – 107 м. – 12 
480 лв.;
-Ремонт водопровод с. Боровци – 1 030 м. – 
109 485 лв.;
-Ремонт водопровод с. Слатина – 309 м. – 54 
294 лв.;
-Ремонт водопровод ул. „Заряница“, 
гр. Берковица – II етап – незавършен – 831 
м. – 109 448 лв.;
-Ремонт ул. „Н. Вапцаров“, с.Замфирово – 31 
920 лв.;
-Ремонт покрив Детска ясла, гр.Берковица – 
19 496 лв.;
-Ремонт покрив  Детска градина, с. Бързия 
–20 000 лв.;
-Ремонт ОУ с. Бързия –  5 000 лв.;
-Изкърпване  улици – 76 000 лв.;
-Изграждане спортна площадка  III-то ОУ – 
93 715 04 лв.;
-Ремонт Пенсионерски клуб в гр. Берковица 
– 11 000 лв.;
-Ремонт Културен център „Йордан 
Радичков“, гр. Берковица – 11 000 лв.;
-Други;
1.5. Избрани са изпълнители, сключени 
договори и стартира проектирането 
и изпълнението на следните проекти:
-Енергийна ефективност сграда Полиция – 
239 646 лв.;
-Енергийна Ефективност по  Оперативна 
програма “Региони в растеж”  на следните 
многофамилни  сгради:
-ж.к. „Изгрев“- бл.13, 14, 14А – 760 374 лв.;
-ж.бл. ул. „Александровска” № 41 – 
323 425 лв.;
-ж.бл. „Незабравка“ – 226 059 лв.;
-ж.бл. „Еделвайс“ – 187 810 лв.;
-Енергийна ефективност по Национална  
програма на бл.1 и бл.2- ж.к. „Изгрев”– 
592 500 лв.;
1.6.Продължават процедурите по 
избор на изпълнители за Енергийна 
eфективност на следните обекти със  

спечелено финансиране през 2016 г.
-Сграда Общинска администрация  - 1 001 
000 лв.;
-Сграда НЧ  „Иван Вазов 1872“,  гр. 
Берковица  - 1 468 000 лв.;
-Сграда ЦДГ „Звънче” – 453 000 лв.;
-Жилищни блокове и многофамилни 
жилищни сгради:
-ул. „Александровска“ 27;
-ж. бл. „Бор“ 1;
-ж. бл. булевард „Мрамор“ №5;
-Сграда  ул. „Николаевска” №31;
-Сграда  ул. „Шабовица“ №34;
-Сграда  ул. „Добруджа“ №7;
2.СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА 
ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА
И през 2017 г. въпреки финансовите 
трудности  Общината изпълни поетите 
ангажименти в мандатната програма 
и социалната програма се изпълни в 
общ размер на 140 561 лв.  с ръст от 
44% или 43 000 лв. спрямо 2015 година.
2.1.  Увеличи се от 200 лв. на 250 лв. 
еднократната помощ за раждане на 
дете, като са раздадени общо 26 000 лв.
2.2.  На спортните клубове се предоставиха  
9 400 лв. повече субсидии – от 65 000 
лв. през 2016 г. на 74 400 лв. през 2017 г.
2.3. Всички заявления за  социално 
подпомагане, отговарящи на 
изискванията за  2017 г., на нуждаещи 
се жители са удовлетворени.
2.4.   Субсидиите за пенсионерските клубове 
се увеличиха с 20% - от 21 600 лв. на 25 900 лв.
2.5. Изпълнението на социалните 
ангажименти на Общината 
по години е, както следва: 

ОТЧЕТ
ВИД              2011 г. 2015 г.  2016 г.   2017 г.
ДЕЙНОСТ 
Помощ          200 лв.   150 лв.  200 лв.  250 лв.
за раждане 
на дете

Общо  24 400 лв. 17 200 лв. 23 750 лв. 26 050 лв.
деца 
годишно лв. 

С-дии  63 000 лв.  53 000 лв.  65 000 лв. 74 408 лв.
за спортните 
клубове   

Социално 8750 лв. 9 000 лв. 16 500 лв. 14 203 лв.
подпомагане 
За лечение 

С-дии   13 500 лв. 18 000 лв. 21 600 лв. 25 900 лв.
за клубове 
на възрастни хора 
и хора с увреждания
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Общо  помощи и субсидии:

        109650 лв.  97200 лв. 126850 лв. 140561 лв.
 

  Изводите са ясни !

2.6. И през 2017 г. продължихме 
проекта за социални асистенти, като 
по проекта се обслужват 88  жители 
на Общината от 75  асистенти, а 
финансирането е на стойност 322 893 лв.
2.7. През цялата 2017 г. и в момента 
се изпълнява проекта „Семейно 
-консултативен център„ за консултиране 
и оказване съдействие на населението.
2.8.  И през 2017 г., както и през 2016 г. не 
са увеличавани местни данъци и такси.

3. ФИНАНСОВА  СТАБИЛНОСТ,  
ПУБЛИЧНОСТ  И ПРОЗРАЧНОСТ

И през 2017 г. продължихме нашите 
усилия и политика за финансово 
оздравяване на Общината.
3.1. През годината върнахме 331 000 лв. 
от заемите към банки и ПУДООС, като 
общата стойност на върнатите стари 
заеми за двете години е  над 630 000 лв.
3.2.   Намалихме през годината  неразплатените  
с 232 000 лв., като общо за двете години 
от мандата намалението е 532 000 лв.
3.3. През 2017 г. Общината е ползвала 
кредит за ремонт на водопроводна 
мрежа 95 000 лв. и 120 000 лв. овърдрафт.
3.4. Като краен резултат намалението на 
задълженията на Общината през 2017 г. 
е в размер на 339 000 лв. общо за двете 
години намалението е 1 089 000 /един 
милион и осемдесет и девет хиляди/ лева.
3.5. Въпреки положените усилия за по-добра 
събираемост на МДТ и постигнатия ръст 
от 2,7 %  резултата не ни удовлетворява, 
тъй като ръста се дължи  на платените 
данъци  и такси от Общината и реално  
регистрираме отръст на приходите.
3.6. Продължиха нашите усилия за ред, 
контрол и финансова дисциплина и 
осигурихме нормално функциониране на 
всички мероприятия в Общината – училища, 
детски градини, социални заведения, 
администрация, кметства, детска ясла, 
комунални дейности, патронаж и музей.
3.7. И през 2017 г. продължи добрата работа 
и партньорство с Консултативния съвет 
за развитие на туризма,  Обществения 
съвет и Съвета за икономическо развитие.
3.8. През 2017 г. се създаде и вече 
функционира Младежки Общински съвет.
3.9. Общинското ръководство продължи 
политиката за регулярни срещи с всички 
обществени организации, клубове и 
граждани за взаимно информиране 
и поставяне на важни проблеми.
3.10.  И през 2017 г.  продължи участието 
на Кмета на Общината в ежемесечното 
провеждане на Ден на кмета с 
кметовете и кметските наместници.

4. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Проект  „Минерален водопровод – с. 
Бързия – гр. Берковица„

4.1.  Осигурено е съфинансирането на проекта 
в размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017 г.
4.2. Проведена  е процедура и е 
избран изпълнител на проекта.
4.3. Предстои през пролетта 
стартиране на строителството.
4.4. Общината провежда кампания за 
информиране на бизнеса и гражданите за 
процедурите за ползване на минерална вода.
4.5.  Тече процедура за ползване на минерална 
вода от Общината – проектиране и 
изграждане на обществена минерална чешма 
в района       на парк „ Свети Георги Победоносец“.

   
Проект  „Ком“ 

4.6.  На този етап постоянните преговори 
с партньорите   от „Главболгарстрой“ за 
заплащане на компесаторното залесяване 
и за ускоряване изпълнението на 1 етап 
на проекта  не доведоха до резултат.
4.7. Работи се по въпроса за отделяне 
на част от имот /поляната до 
хижата/ за обособяване на паркинг.
- Други.
4.8. И през 2017 г. подобрихме 
културния и спортен календар, като 
са изразходени общо 74  408 лв.     с 11 
000 лв. повече    в сравнение     с 2016 г.
4.9. За първи път през м. IX проведохме 
фестивал на Духовата музика, който получи 
изключително силна подкрепа  и висока 
оценка.  Предвиждаме  неговото    разширяване 
и утвърждаване като традиционен фестивал 
и едно от основните годишни, културни 
и туристически събития в Общината.
4.10. Подготвяме  проект по 
програма ТГС – България – Сърбия 
за подобряване туристическата 
инфраструктура на  Лесопарк Калето.
4.11. През 2017 г. разработихме и 
стартира изпълнението на Програма 
за подобряване състоянието на 
Лесопарк Калето, която включва:
-освежаване разкопките на Калето;
-маркировка и информационни табели;
-обособяване  на 3 къта за отдих;
-изграждане на открита сцена;
-подготовка на музеен работник;
-обособяване на експозиция в една от 
сградите;
-мерки за чистота на Калето;
Една част от дейностите са реализирани, 
предстои изпълнение на останалите.
4.12. Консултативният съвет за развитие 
на туризма редовно провежда заседания.
4.13. И през 2017 г. Общината участва 
активно в Туристически борси и изложения.
4.14. Общината е партньор по 
подаден проект  „Пътешествие” по 
Програма ТГС – България – Румъния.

5. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

5.1. И през 2017 г. продължи съвместната 
работа на Общинска Администрация 
с Обществения съвет за икономическо 

развитие,  за взаимно информиране 
и обсъждане на различни проблеми.
5.2.  По информация от бизнеса през годината 
са открити 67 постоянни  нови работни места.
5.3. През годината по различни програми 
за временна трудова заетост в Общината са 
реализирани 73 временни работни места.
5.4. След забавяне по причини извън 
Общината предстои стартиране приема 
на проекти в МИГ – Берковица – Годеч.
5.5. След традиционното изложение 
„Произведено в Берковица” нашите 
производители и занаятчии участваха за 2 
дни в изложение в гр. Бъйлещи  - Румъния.
5.6. През 2017 г. в Общинска 
Администрация  на постоянни работни 
места са назначени 4-ма  млади 
специалисти с висше образование.
5.7. На територията на Общината 
осъществяват дейност 5 общински 
търговски дружества, които изпълнявайки 
социалните си функции и през 2017 г. 
запазиха финансовата си стабилност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Държа да отбележа, че Отчета не 
претендира за изчерпателност, тъй 
- като ежегодно в Общински съвет 
се представят -  Отчет на Общинска 
администрация, Отчет за изпълнение 
на Бюджет, Отчет  за изпълнение 
на програмата за Туризъм, Отчет  
по Програми и Проекти и други.
Не всичко, което искахме  успяхме 
да реализираме през 2017 г. 
Въпреки положените  усилия и 
преговорите с партньорите от „Ком 
2016” не постигнахме  съществен 
напредък по реализирането на 
проекта за „Спортно-туристически 
комплекс  - Берковски балкан”.
Считам, че като крайна оценка  може да 
се направи заключение, че 2017 г. беше 
успешна за Община Берковица, че се 
изпълняват почти всички приоритети 
и задачи, заложени в мандатната 
програма на кмета на Общината.
Постигнатите успехи са резултат на 
колективни усилия от цялата общност, 
партньорство и взаимодействие 
на Общинска Администрация 
с Общински съвет, с органите 
на държавната власт, всички 
мероприятия и фирми на Общината, 
клубове и НПО и всички граждани.

БЛАГОДАРЯ  НА  ВСИЧКИ ЗА 
ПАРТНЬОРСТВОТО !

Нека да работим всички така, че да се 
сбъдне пожеланието 2018 г. да е още 

по- успешна.
Здрава, щастлива и успешна 2018-та за 

всички !

инж. Милчо Доцов 
Кмет на Община Берковица                                                                                              
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Уважаеми жители на Община Берковица,
Изминалата 2017 година беше 
трудна, но успешна бюджетна година.
Вярваме, че в резултат на положените усилия 
2018 година ще е финансово по-благоприятна 
за нашата община. Като основна задача за 
настоящата година си поставяме – поддържане  
на финансовата стабилност, отговорно 
и успешно изпълнение на проектите по 
различните оперативни програми. И през 
2018 година общината ще продължава да 
привлича допълнително средства за ремонти, 
строителство и инвестиции чрез използване на 
Еврофондовете и други програми и проекти.                                                                                        
Общинският бюджет финансира два 
вида дейности: местни и държавни.
Държавните дейности се финансират с 
обща допълваща субсидия по единни 
разходни стандарти, определени с решение 
на МС № 667 от 01 ноември 2017 година. 
С държавен стандарт се финансират:
Функция „Образование“- изцяло училищата 
и заплатите и осигурителните вноски на 
персонала в детските градини; Средствата се 
разпределят по училища и детски градини 
въз основа на формула. Всички училища 
и детски градини са на делегиран бюджет;
Функция „Социално осигуряване, подпомагане 
и грижи“ и Функция „Здравеопазване“ –
заплатите и осигурителните вноски на персонала 
в детската ясла и училищното здравеопазване;
Функция „Общи държавни служби” –
заплатите и осигурителните вноски;
Култура – дейността на читалищата.
Местните дейности се финансират с 
постъпилите приходи от местни данъци, 
общински такси и общинска собственост, 
като дейността на детските градини, детската 
ясла и социален патронаж  се дофинансира 
с други общински приходи с около 60 %.
С местните приходи, допълнени с приходи 
от Републиканския бюджет с размера на 
изравнителната субсидия, общината финансира:
Издръжка на Общинска администрация, 
кметствата и дейността на Общински съвет;
Издръжката на детските градини;
Издръжката на Детска ясла;
Дейността на ДСПатронаж;
Дейността на Общинско мероприятие 
„Комунални дейности“;
Инфраструктура – улици, водопроводи, 
осветление;
В сферата на културата – издръжката на музеи 
и галерии и дофинансиране на читалищната 
дейност.
За поредна година общината не предвижда 
увеличение на размера на местните данъци 
и такси, наеми и такса битови отпадъци. Със 
собствени приходи общината финансира 
социалната си програма. В изпълнение на 
мандатната програма на Кмета увеличават 
се средствата за спортните клубове от 84 000 
на 100 000 лева, като увеличението ще бъде 
насочено към детско-юношеския спорт, за 
социално подпомагане от 20 000  на 25 000 лева, 
от 250 на 300 лева за всяко новородено дете 
и за подпомагане дейността на клубовете за 
възрастни и хора с увреждания  от 28 800 на 31 
000 лева. За спортни и културни мероприятия на 
общината се предвиждат 84 000 лева – 10 % ръст.
По  видове и функции проектобюджета за 2018 
година е, както следва:  
ОБЩО  ПРИХОДИ:     14 849 284       
ОБЩО РАЗХОДИ:        14 849 284        

1. Приходи с общински характер и       4 281 316
                                            Преходен остатък  1 085 684                        
1. Разходи за местни дейности                4 281 316                                               
                                                  Преходен остатък  1 085 684                     
Данъчни приходи-884 610
Неданъчни приходи -1 707 000
Обща изравнителна субсидия-1 225 000
Зимно поддържане  -158 000
Целева субсидия КРазходи - 680 400
Погасяване на кредити – 84 500
Предоставен трансфер депо
Монтана– 175 914
2. Приходи с държавен характер 8 871 203               
и Преходен остатък    611 081      
2.Разходи за държавна дейност
по функции     8 871 203                                                                                       
                      Общи държавни служби      794 200                                                                    
                      Отбрана и сигурност             122 140                                                                                      
                      Образование                         5 140 760                                                                                        
                      Здравеопазване                       452 653                                                                                          
                      Социални дейности            2 210 700                                                                                              
                      Култура                                     150 750                                                                                                 
                      От преходен остатък             611 081

ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ 2018 година
Вид на целевия разход  бюджет 2018 г.
01. Помощи за социално слаби по решение 
на ОбС -2 000
02. Еднократни средства за подпомагане 
съгласно приети от ОбС правила - 25 000 лв.
03. Стипендии               -                       2 000 лв.
04. Еднократно подпомагане за стимулиране 
на раждаемостта - 39 000 лв.
05. Културни прояви от общоградски, 
национален и международен характер-
84 000 лв.
06. Представителни разходи-16 000 лв.
07. Субсидии за организации с нестопанска 
цел: 138 000 лв.
 в т.ч.: Спортни клубове 100 000 лв.
 Туристическо дружество  7 000 лв.
 Клубове на пенсионери и инвалиди- 
31 000 лв.

                              С П Р А В К А  
за разпределение на субсидията за 2018 година              
по читалища    
    
№ по Наименование - Местонахождение 
Субсидирана - Субсидия на читалище 
(община, кметство) численост за 2018 г. 8 375
   
1. НЧ "Иван Вазов 1872" -Берковица 12,0- 
(субс. бройки); Субсидия за 2018 г. -100 500 лв.
2. НЧ "Развитие 1927" с.Боровци 1,5-
(субс. бройки); Субсидия за 2018 г. 12 562 лв.
3. НЧ"Иван Вазов 1911"с.Бързия 2,0 
(субс. бройки); Субсидия за 2018 г. 16 750 лв.
4. НЧ "Развитие 1928" с.Замфирово 2,0 
(субс. бройки); Субсидия за 2018 г. 16 750 лв.
5. НЧ "Съгласие 1989" с.Гаганица 0,5 
-(субс. бройки); Субсидия за 2018 г. 4 188 лв.
 
ВСИЧКО:              18,0 (субс. бройки) 
Субсидия за 2018 г.                              150 750 лв. 
    
Забележки:  - В к. 5 се посочва размера на 
субсидията разпределена от комисията за 
съответното читалище.   
  - В к. 4 се посочва субсидираната 
численост. Тя се получава резултативно, като 
частно = субсидията в к. 5 разделена на стандарта 
и може де не е цяло число. Записва се с един знак 
след десетичната запетая.   

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

26 електронни услуги предоставя Община 
Берковица чрез официалния си сайт: 
www.berkovitsa.bg. Предлаганите услуги 
ще спестят време на гражданите и 
бизнеса. Те могат да се намерят в  менюто 
„Администрация“, подменю “Електронни 
услуги“. По електронен път с регистрация, 
получена лично в ЦУИГ на ОбА-Берковица, 
и универсален електронен подпис могат 
да се подадат следните документи:
1.Искане за издаване на 
удостоверение за семейно положение;
2.Искане за издаване на удостоверение 
за семейно положение, съпруг/а и деца;
3.Искане за издаване на удостоверение 
за съпруг/а и родствени връзки;
4.Искане за издаване на удостоверение 
за родените от майката деца;
5.Искане за издаване на 
удостоверение за правно ограничение;
6.Искане за издаване на удостоверение за 
идентичност на лице с различни имена;
7.Искане за издаване на удостоверение 
за вписване в регистъра на населението;
8.Искане за издаване на удостоверение за 
сключване на граждански брак в чужбина;
9.Искане за издаване на удостоверение за 
снабдяване на чужд гражданин с документ 
за сключване на граждански брак в РБ;
10.Искане за издаване на 
удостоверение за постоянен адрес;
11.Искане за издаване на 
удостоверение за настоящ адрес;
12.Искане за издаване на удостоверение 
за промени на постоянен адрес;
13.Искане за издаване на удостоверение 
за промени на настоящ адрес;
14.Искане за издаване на 
удостоверение за наследници;
15.Заявление за предоставяне на заверено 
копие от договор за отстъпено право на строеж
16.Заявление за прекратяване 
на съсобственост с общината за 
имот/урегулиран поземлен имот/;
17.Заявление за заверка на молба-
декларация за снабдяване с нотариален 
акт по обстоятелствена проверка 
за урегулиран поземлен имот;
18.Заявление за придобиване право на 
собственост на основание чл.35, ал.3;
19.Заявление за предоставяне на 
заверено копие от АДС/АОС/ на имот;
20.Заявление за отписване на имот от 
регистрите за общинска собственост;
21.Молба за издаване на удостоверение, 
че даден недвижим имот не е актуван като 
общински /държавен до 01.06.1996 год./;
22.Заявление за издаване на 
разрешение за извършване на 
таксиметров превоз на пътници;
23.Заявление за издаване на разрешение 
за разполагане на временни обекти;
24.Издаване на разрешение 
за преместване на дървета;
25.Издаване на разрешение 
за кастрене на дървета;
26.Издаване на разрешение 
за отсичане на дървета;
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ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА 
НА ТУРИСТИТЕ-ВЕТЕРАНИ

В края на месец януари Клубът на туристите 
–ветерани проведе своето отчетно събрание. 
На събитието присъства и зам.-кметът на 
Община Берковица г-н Радослав Найденов. 
И  тази година ръководството ще подкрепи 
всички пенсионерски клубове в общината, 
увеличавайки общата им субсидия от 28 800 на 31 
000 лева.  В своето приветствие г-н Найденов се 
обърна към присъстващите с думите: „Благодаря 
Ви за културата, с която възпитавате младите 
да ценят и пазят природата. Благодаря Ви и за 
инициативите, за това, че работим заедно. Желая 
Ви крепко здраве. И накрая ще Ви кажа някои 
от нещата, които Община Берковица реално ще 
направи тази година. Месец февруари или март 
ще стартира строителството на минералния 
водопровод от село Бързия до Минерална баня 
– Берковица. Започнахме проекта за Калето, 
за посетителски център. С Вашата активна 
работа ще направим така, че когато дойдат 
хора в града под Ком да има какво да видят и 
да говорят за нас. И накрая ще кажа, че Вие сте 
ни една от най-добрите реклами в страната.“
От отчета на клуба  за 2017 г. става ясно, 
че през този период туристите-ветерани са 
водили активна организационна, туристическа 
и културна дейност. Водещо начало има 
туристическата дейност. Към днешна дата 
клубът на туристите-ветерани е един от 
водещите в страната, не само по численост, 
но и по организация на работа. Туристите са 
изключително активни хора и се включват във 
всички мероприятия, организирани от Община 
Берковица. За 25-ти път клубът проведе и 
празника на „Малината“, който все повече 
придобива популярност.  Години наред  този 
празник се организира съвместно с общината. 
Повече от 20 години към клуба съществува 
певческа група, без която не минава нито едно 
тържество. Групата е участвала в национални 
фестивали на туристическата песен и 
песните на България. Където и да се намират, 
като домакини или като гости туристите-
ветерани винаги се стремят да популяризират 
природните красоти на Берковския 
Балкан, на Берковица – древна и млада. От 
Управителния съвет благодариха на общината 
за подкрепата и съдействието, което им оказва.

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“ 
Отдел „Местни приходи“ напомня, че от 
26.01.2018 г. започна плащането на данъка върху 
недвижимите имоти и такса битови отпадъци 
за 2018 г. На предплатилите до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Данъкът върху недвижимите имоти и 
такса битови отпадъци се плаща на две 
равни вноски в следните срокове: до 30 
юни и до 31 октомври на текущата година.

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 14 ГОДИНИ ОТ 
КОНЧИНАТА НА ПИСАТЕЛЯ 

ЙОРДАН РАДИЧКОВ

На 21 януари преди 14 години България 
и Северозападът изгубиха един от най-
достойните си хора. За Радичков си спомня 
всеки и се прекланя пред един от най-светлите 
ни умове. Той е писател, за когото правилата 
в художествената литература губят своята 
традиционна роля. Затова и интересът 
към неговото творчество е толкова голям.  
Показателен е фактът, че Радичков два пъти е 
номиниран за Нобелова награда за литература.
На 21 януари 2018 г. в храм „Рождество 
Богородично“ в град Берковица бе отслужена 
панахида в памет на Радичков. На нея 
присъстваха Председателят на ОбС Иван 
Кирилов, Румян Горков-общински съветник и 
директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, в която е учил 
Радичков, членове на Сдружението на краеведите 
от Община Берковица, учители, ученици, 
представители на администрацията и граждани.
В краткото си слово  краеведът Мария 
Иванова подчерта, че мястото на панахидата 
не е избрано случайно. Храм „Рождество 
Богородично“ е мястото, където  родителите 
на младия Радичков са потърсили изцеление 
и утеха, когато той е изгубил временно говора 
си. Историята разказва, че малко след като са си 
тръгнали от църквата, на път за Калиманица, 
Йордан Радичков възвърнал говора си.
„Когато Бог създава човека, то той прави 
една чернова на човек. С надеждата, че 
самият човек ще се запретне да работи върху 
черновата, да я изглажда и усъвършенствува. 
Обаче човекът свикна с тази чернова и 
заживя с нея, като не пропуска от време на 
време да се оплаче и от съдбата си. Човекът 
е таквоз нещо, че като поправи една грешка, 
на нейно място прави две нови грешки”.
(Йордан Радичков)

БЛИЗО 300 ДУШИ СА БИЛИ НА 
ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КМЕТА 

НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 
МИНАЛАТА ГОДИНА

Точно 292 граждани са почукали на кметската 
врата през 2017 година по различни поводи. 
Най-много жители кметът инж. Милчо Доцов е 
приел през месеците май и юли – по 36 човека.
Поставените от хората проблеми най-често са 
били свързани с имотни спорове, необходимост 
от експертно становище на Дирекция 
„Инфраструктура, строителство, ТСУ и 
изпълнение на проекти“ и искания за социална 
подкрепа. Гражданите често изразяват мнения 
или правят предложения за публични събития, 
за развитието на общинската инфраструктура, 
искат съдействие за професионална реализация 
или за решаване на битови проблеми.

170 ГОДИНИ  - ХРИСТО БОТЕВ

„Тоз, който падне 
в бой за свобода,
той не умира!“

„Жив е той жив е!
   Там на Балкана,...“

Личност, живот и творчество събрани в една 
дума – СВОБОДА!

Ръководството на сдружение „Народен 
будител“ поздравява и благодари на:
Карина Тодорова
Ралица Рангелова
Савина Иванова
Анна-Мария Маринова
и тяхната учителка Костадинка Стефанова 
от III Основно училище  „Иван Вазов“ за 
подготовката и участието им в честването на 
170 години от раждането на националния ни 
герой, поет, революционер и интернационалист 
Христо Ботев. То бе организирано и проведено 
от общината, сдружението и читалището.
Браво момичета!
И дано в бъдеще на такива тържества, 
посветени на героичното минало на нашия 
народ, присъстват и се прекланят пред подвига 
на героите повече ученици и млади хора.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
на Сдружение „Народен будител“
гр. Берковица

ПОКАНА КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
БИЗНЕС, ЗАНАЯТЧИИ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В периода 14- 16 февруари 2018 г., в гр. София ще 
се проведе ежегодната международна туристическа 
борса „ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО”. Изложението 
е най-значимото туристическо събитие в България, 
предназначено за професионалисти в сектор туризъм. 
В борсата традиционно участват туроператори, 
туристически агенции, хотелиери, общини, музеи 
от страната и чужбина. Това е най-посещаваната 
туристическа борса в България. За поредна година 
участие в нея ще вземе и Община Берковица. На своя 
щанд общината ще представи своите туристически 
дадености – природни забележителности, културно-
историческо наследство, традиции, занаяти, местни 
продукти и не на последно място за да привлече гости 
в местата за настаняване през новата 2018 година. 
В тази връзка Община Берковица отправя покана 
към всички собственици на категоризирани обекти 
(хотели, къщи за гости, стаи за гости, заведения), 
занаятчии и производители да предоставят рекламни 
материали, мостри и продукти  в срок до 09.02.2018 
г. в стая 209, ет. 2 на ОбА-Берковица. Допълнителна 
информация може да получите на телефон: 09523/ 
89-129 – Мая Каменова – мл. експерт „Туризъм“
Община Берковица призовава всички 
заинтересовани лица, фирми и производители 
за активност и креативност, за да отвоюваме и 
защитим достойното място на град Берковица 
върху туристическата карта на България.


