
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
сряда, 02 май 2018 г., БРОЙ 209(85).      Разпространява се  безплатно! 

ЗАПОЧВА СТРОИТЕЛСТВОТО НА 
МИНЕРАЛНИЯ ВОДОПРОВОД ОТ 
СЕЛО БЪРЗИЯ ДО БЕРКОВИЦА

На 11 април 2018 г. в присъствието на зам.-кметовете 
на Община Берковица г-жа Ася Велиславова и г-н 
Радослав Найденов, както и г-жа Галина Велева – 
експерт управление проекти на НДЕФ, бе подписан 
Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка 
за изпълнение на проект  „Изграждане на водопровод 
за минерална вода от сондаж Минерална баня с. 
Бързия до Минерална баня гр. Берковица. Изпълнител 
на строително-ремонтните дейности на обекта е 
ДЗЗД „Ренбилд“, гр. София, фирмата упражняваща 
строителен надзор е „Дикрил Консулт“ ЕООД“, а 
авторският  надзор е фирма „ЛИТ-2002“ ООД. Кметът 
на Община Берковица инж. Милчо Доцов подписа 
и договора с НДЕФ за безвъзмездно финансиране в 
размер на 514 164, 98 лв. Осигурено е и съфинансирането 
на проекта в размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017 
г. Общата стойност на проекта за изграждане на 
минералния водопровод е 1 028 329,96 лв., а срокът 
за изпълнение е 180 дни. Предвижда се изграждане 
на водопровод за минерална вода с обща дължина 7 
786,28 м. Тече процедура за ползване на минерална 
вода от Общината – проектиране и изграждане на 
обществена минерална чешма в района на парк 
„Свети Георги Победоносец“. Общината провежда 
кампания за информиране на бизнеса и гражданите 
за процедурите за ползване на минерална вода.
Общата цел на проекта е подмяна на водопровода с 
цел оптимално използване на минералната вода и 
пълното задоволяване на потребностите от минерална 
вода на потребители в гр. Берковица и с. Бързия, като 
водопроводът се превърне в добре експлоатирано, 
наблюдавано и контролирано съоръжение. Загубите 
на минерална вода ще намалеят до минимум и 
същата ще се подава с изискваното качество и напор.
Конкретните цели на проекта са:
Подобряване и повишаване на ефективното 
използване на ресурсите от минерални води;
Индиректно  намаляване  емисиите на парникови газове;
Подобряване качеството на живот и 
икономическото развитие на Община Берковица;
Развитие на туристическата инфраструктура, 
в частност развитие на лечебен (медицински) 
туризъм, спа туризъм и балнеоложки туризъм.
Успешното реализиране на проекта ще допринесе 
за постигане на заложената Стратегическа цел 1: 
Съживяване и разнообразяване на местната икономика 
и създаване на работни места, чрез ефективно 
използване на местния потенциал и привличане на 
инвестиции, Приоритет 1.3: Развитие на туризъм, 
валоризиращ културно-историческото наследство и 
природния потенциал на общината, Мярка 9: Подкрепа 
за развитие на туристическата инфраструктура, в 
частност развитие на лечебен (медицински) туризъм, 
спа туризъм и балнеоложки туризъм в „Общински 
план за развитие на Община Берковица 2014-2020 г.”
След реализацията на проекта Община Берковица 
ще има възможността да предоставя качествена 
услуга по водопренос на минерална вода от находище 
с. Бързия, сондаж №1 до настоящите крайни 
потребители и потенциалните нови ползватели.
Община Берковица е определила като своя цел 
да бъде успешен и първокласен доставчик на 
висококачествени водопреносни услуги до крайните 
потребители и ползватели на минерална вода 
от находище „Бързия“ – Сондаж № 1, с. Бързия, 
Община Берковица. Изграждането на минералния 
водопровод ще допринесе за подобряване и 
повишаване на ефективното използване на 
ресурсите от минерални води от находището.

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА 

НА РУ ПОЛИЦИЯ – БЕРКОВИЦА

На 10 април 2018 г. в присъствието на кмета на 
Община Берковица инж. Милчо Доцов и зам.-
кмета Радослав Найденов бе подписан Акт 
Образец 2 за откриване на строителна площадка  за 
изпълнение на проект „Повишаване на енергийна 
ефективност на сграда на държавна администрация 
– РУ Полиция – Берковица“. Изпълнител на 
инженеринга на обекта е ДЗЗД „Берковица 2017“, 
гр. София, а фирмата упражняваща строителен 
надзор е „Кима Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно 
предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 
ефективност в периферните райони“, № от ИСУН 
– BG16RFOP001-2.001-0040-CO1 и №РД-02-37-
74/14.09.2016г. с Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  
за финансиране на проект BG16RFOP001-2.001-0040 
„Повишаване на енергийната ефективност на 
сграда на държавната администрация – РУ 
Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, 
пл. „Йордан Радичков“ № 13”, съфинансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-
2020. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна 
финансова помощ (100 %) е в размер на 239 646,06 
лв., от които 203 699,15 лв. се финансират от ЕФРР, 
а 35 946,91 лв. са национално финансиране. Срокът 
за изпълнение на проекта е 24 месеца. Община 
Берковица изпълнява проекта с партньор: Областна 
дирекция на МВР – Монтана, съгласно подписано 
споразумение за партньорство между страните.
За изпълнение на проекта е заложено внедряването 
на следните ЕСМ и постигане на енергиен 
клас В на сградата: • Мярка B1 – подмяна на 
неподменената дограма; • Мярка B2 – изолация 
на покрив; • Мярка B3 – изолация на външни 
стени; • Мярка C1 – мерки по осветление.
Успешното изпълнение на проекта ще доведе 
до повишаване на енергийната ефективност на 
сградата и постигане на клас на енергопотребление 
„В“, намаляване емисиите на СО2, подобряване 
на условията и комфорта на всички, работещи в 
сградата служители на държавната администрация. 
Проектът съответства на тематична цел 4 – 
„Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна 
икономика във всички сектори“ и на специфична 
цел: „Повишаване на енергийната ефективност на 
обществените сгради в опорните центрове от 4-то 
ниво на националната полицентрична система“.
Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната 
ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция 
Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0040-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда 
на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, 
пл. „Йордан Радичков“ № 13” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

ПРИЗИВ ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Берковица полага непрекъснати 
усилия за осигуряване  и поддържане на 
чистотата. Служителите от ОбМ „Комунални 
дейности“ са ангажирани с поддържане 
хигиената в населените места, изчистване 
на нерегламентирани сметища и редовното 
извозване на отпадъците до Депо за ТБО 
в гр. Монтана. Всичко това е свързано с 
разходването на постоянен финансов ресурс, 
който се осигурява от местните данъци и 
такса „Битови отпадъци“ на всеки един 
от нас. Разходите за обезпечаване на тези 
дейности непрекъснато нарастват и поради 
това Община Берковица предприе действия 
по организиране на разделно събиране 
на отпадъци. В тази връзка, в града на 
четиридесет и четири места са поставени 
комплекти трицветни контейнери, в които се 
събират определен вид отпадъчни материали 
като хартия, пластмаса и стъкло. Също 
така на четиринадесет места ще се поставят 
контейнери за биоразградими отпадъци. 
Върху всеки от тях е поставена обяснителна 
маркировка с информация за това какви 
отпадъци могат да се изхвърлят – обелки от 
плодове и зеленчуци, градински отпадъци, 
окосена трева или листа и други отпадъци от 
биологичен произход. Целта на разделното 
събиране не е само да се намали общият обем 
битови отпадъци от всяко домакинство и 
обществен обект, но и да се осигури суровина 
за производство на нови продукти, за които се 
използват допълнителни природни ресурси. 
Основният участник в процеса на разделно 
събиране сме ние хората, масовите потребители 
на опаковани стоки. Без участието на хората е 
невъзможно системите за разделно събиране 
да работят успешно. Ето защо, трябва да 
променим начина, по който сме изхвърляли 
боклука години наред. Когато убедим всички 
да участват и действаме заедно, разделното 
събиране ще бъде по-ефективно. От нас зависи 
да положим известно усилие. Така че, ако 
досега не сте изхвърляли разделно отпадъците 
си, започнете да го правите. Правете всичко, 
което допринася за опазването на околната 
среда и намалява количеството на боклуците. 
Така малките ежедневни усилия, които 
полагаме ще имат пряк и незабавен ефект 
върху заобикалящия ни свят. Убедени сме, 
че обединяването на усилията на Общинска 
администрация, бизнес и общественост ще 
допринесат за екологосъобразно и добро 
управление на разделно събраните отпадъци 
от опаковки. Наша обща отговорност и 
задължение е да събираме отпадъци разделно, 
по вид и естество! Така ще спомогнем за 
специфичното им третиране и дейностите по 
оползотворяването им, както и за намаляване 
разходите на Община Берковица за извозване, 
сепариране и депониране на отпадъците.
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„ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД
НАБИРА ПЕРСОНАЛ 

ЗА СЕЗОН 2018
КАМЕРИЕРКИ, ГОТВАЧИ, 
СЕРВИТьОРИ,ЧИСТАЧИ,

МИЯЧИ/КИ
•ГОТВАЧИ-750 ЛВ.

•СЕРВИТьОРИ – 730 ЛВ.
•КАМЕРИЕРКИ – 725 ЛВ.

•МИЯЧИ/КИ – 660 ЛВ.
ШЕСТДНЕВНА РАБОТНА 

СЕДМИЦА.
ОФИЦИАЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 

И ПЛАТЕН ОТПУСК.
ПОДСИГУРЯВА СЕ 

НАСТАНЯВАНЕ И хРАНА.
КОНТАКТИ:

х-Л“ФОРЕСТ БИЙЧ“ – 0885853451;
Р-Т“ФОРЕСТ БИЧЙЧ“ – 

0885853865;
ВИЛИ“РОПОТАМО“,“хОЛИДЕЙ“ 

– 0885853449;
х-Л „МАГНОЛИИТЕ“ – 0885853441;
Р-Т“МАГНОЛИИТЕ“ – 0885853455

e-mail: hpenev@forest-
beach.bg

www.primorskoclub.com

ОБЯВА ЗА РАБОТА

БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА С 
ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ В 

РАЗМЕР НА 103 169 ЛЕВА
С Договор РД-12-67 от 11.04.2018 г.  „МБАЛ“ ЕООД 
гр. Берковица получи субсидия в размер на 103 169 
лева от Министерството на здравеопазването. С 
отпусната сума берковската болница ще може да 
финансира, както дейности по оказване на спешна 
медицинска помощ, така и дейности, попадащи извън 
обхвата на задължителното здравно осигуряване. 
Допълнителното финансиране се извършва по 
реда на утвърдената за 2018 година Методика 
за субсидиране на лечебните заведения. Всяка 
година Националното сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ) подготвя и представя 
в Министерството на здравеопазването (МЗ) 
списък на общински болници в труднодостъпни и\
или отдалечени райони, отговарящи на определени 
критерии, в съответствие с чл. 106, ал. 3 от Закона 
за лечебните заведения. Основните критерии при 
изготвянето на списъка с общински болници, които 
да получат субсидии, са отдалечеността на повече от 
40 км от областното здравно заведение, възрастовата 
структура на населението, медицинският екип, който 
обслужва населеното място. Болницата в Берковица 
попада в този списък с още 65 други болници, 
сред които Белоградчик, Козлодуй, Мездра и др.

КОНКУРС „НАЙ-ЧИСТО 
НАСЕЛЕНО МЯСТО” В ОБщИНА 

БЕРКОВИЦА
По инициатива на кмета на Община Берковица 
инж. Милчо Доцов на 16 април стартира конкурсът 
за „Най-чисто населено място”. Конкурсът се 
организира с цел създаване на приветлив вид на 
населените места в общината чрез ангажиране 
на гражданите, всички юридически и физически 
лица. Той се организира в периода от 16 април 
до 15 юни 2018 година. Критериите, по които ще 
се извършва оценяването на участниците, са:
Чистота на централната част на населеното място.
Чистота на улици.
Чистота на тротоарите.
Поддържане на зелените площи в границите на 
населеното място.
Състояние на площадките, на които се разполагат 
контейнерите.
Премахнати локални замърсявания по границите 
на населеното място и в населеното място.
Наличие на замърсени терени.
Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани 
по шестобална система. При събран най-голям 
брой точки, населените места се класират на 
I-во, съответно II-ро и III-то място. Класирането 
ще бъде извършено от комисия, определена 
със заповед на Кмета на Община Берковица.
Населеното място, заело първо място, ще получи 
табела за вход на населено място с надпис „Най-
чисто населено място в Община Берковица 
за 2018 година“. За призовите три места ще се 
връчат грамоти и парични награди, както следва:

За I-во място: 200 /двеста/ лева парична награда 
и 600 /шестстотин/ лева за облагородяване на 
населеното място по преценка на кмета или 
кметския наместник на съответното населено място.

За II-ро място: 150 /сто и петдесет/ лева парична 
награда и 500 /петстотин/ лева за облагородяване 
на населеното място по преценка на кмета или 
кметския наместник на съответното населено място.

За III-то място: 100 /сто/ лева парична награда 
и 400 /четиристотин/ лева за облагородяване 
на населеното място по преценка на кмета или 
кметския наместник на съответното населено място.

Резултатите от конкурса ще бъдат 
обявени в края на месец юни 2018 година.

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С 
УВРЕЖДАНИЯ

На 12 април 2018 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала 
в сградата на Общинска администрация Берковица 
се проведе пресконференция за стартиране 
изпълнението на проект № BG16RFOP001-5.001-0028 
„Преустройство, реконструкция и ремонт на 
съществуващи помещения за изграждане на 
Дневен център за деца с увреждания в сграда на 
детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев 
– гр. Берковица“ по административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и рег. №РД-02-37-159 
от 13.12.2017 г., сключен между Община Берковица 
и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна 
дирекция „Стратегическо планиране и програми 
за регионално развитие” по приоритетна ос 5 
„Регионална, социална инфраструктура“, процедура 
на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 
„Подкрепа за деинституционализация на грижите 
за деца”,  съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Бенефициент по проекта е Община Берковица.
На пресконференцията присъстваха Ася 
Велиславова – Зам.-кмет на Община Берковица, 
Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община 
Берковица, Биляна Тодорова – – Зам.-кмет на Община 
Берковица, служители на Общинска администрация 
Берковица и представители на медиите.
Ръководителят на проекта инж. Анелия Димитрова 
представи и останалите членове от екипа за 
управление на проекта: Паулина Харалампиева – 
Координатор и Илияна Пиринска – Счетоводител по 
проекта. С помощта на мултимедийна презентация 
г-жа Димитрова представи целите, дейностите и 
очакваните резултати от изпълнението на проекта.
Главната цел на проекта е да се осигури подходяща и 
ефективна социална инфраструктура, допринасяща 
за предоставяне на нов вид съпътстваща услуга 
в общността чрез изграждане на нов дневен 
център за деца с увреждания чрез преустройство, 
реконструкция, ремонт и оборудване на 
съществуващи помещения в сграда на бивша ЦДГ 
№5 и създаване на условия за оказване на подкрепа 
на 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни 
услуги и техните семейства. Тази цел ще бъде 
постигната чрез следните дейности: осъществяване 
преустройство, реконструкция и ремонтни 
дейности на сградата, в която ще бъде предоставяна 
социалната услуга; изграждане и оборудване за 
достъпност на средата вкл. дворните пространства, 
обзавеждане и оборудване на помещенията в 
Дневния център; осигуряване на информираност 
и публичност и управление на проекта.
Общата стойност на проекта е 425 000.00 лв., 
финансирани със средства от ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., от които европейското 
финансиране е в размер на 361 250.00 лева, а 
национално съфинансиране възлиза на 63 750.00 
лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.
Този документ е създаден в рамките на проект 
„Преустройство, реконструкция и ремонт на 
съществуващи помещения за изграждане на 
Дневен център за деца с увреждания в сграда на 
детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев 
– гр. Берковица“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 
2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 
Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Берковица 
и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното 
становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г.

ОБщИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧВА 
ИНИЦИАТИВА ЗА ПУБЛИЧНО 

ЧАСТНИ ПАРТНьОРСТВА С 
ГРАЖДАНИ

Община Берковица започва инициатива за 
публично частни партньорства с граждани 
за изграждане, ремонт, поддръжка и 
облагородяване на тротоари и междублокови 
пространства – материали от общината, труд от 
кандидатстващите. Желаещите със съвместни 
усилия да подобрим прилежащите площи около 
жилищните сгради, могат да кандидатстват в 
Община Берковица  за отпускане на материали. 
За целта в Центъра за информация и услуги 
на гражданите /на партера на ОбА/ се подава 
заявление от собственици и домоуправители 
– свободен текст и телефон за връзка. В 
заявлението ясно трябва да е описано какви 
и колко материали са необходими и какво ще 
бъде направено с тях. Исканията се приемат до 
30.05.2018 г. Документите  ще бъдат разгледани, 
одобрени и класирани от комисия. Материалите 
ще се получават с приемо-предавателен 
протокол. Комисия от Общината ще проверява 
обектите и дали заявените материали са 
вложени по предназначение. След проверката 
ще бъде изготвен констативен протокол.

В ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – 
БЕРКОВИЦА ТЕЧЕ РЕМОНТ

Извършва се основен ремонт на канцеларията на 
Етнографския музей в Берковица като се подменя 
компрометираната дървен покривна конструкция. Слагат 
се нови улуци, подменят се изцяло обшивката и челните 
дъски. Процедурата за избор на изпълнител е проведена 
в края на 2017 година, за да може още с началото на 
активния строителен сезон през 2018 година да се стартира 
със същинските дейности по обновяване на покрива. 
Фирмата изпълнител е ЕТ „Рибилд“ – гр. Берковица, а 
стойността на ремонта е 17 599 лв. с ДДС. По време на 
ремонта Етнографският музей ще продължи да приема 
посетители, за което е създадена нужната организация 
и достъпност. В делничните дни (понеделник – петък) 
музеят работи при следния график: 08.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 
ч. – 17.00 часа. В почивните дни има осигурени дежурни 
служители, които са на разположение при същото 
работно време: 08.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 17.00 часа.
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В СЕЛО КОТЕНОВЦИ ГРИЖАТА 
ЗА ГОРАТА Е ОТГОВОРНОСТ И 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ

В Седмицата на гората жители на село Котеновци 
се включиха в засаждането на 10 броя фиданки на 
различни места в населеното място. Бяха засадени 
5 броя кестенови дръвчета – ендемични видове 
за нашия регион, кипариси и туи. Инициативата 
се организира за поредна година и има за цел да 
се акцентира върху залесяването и отговорното 
отношение към околната среда. Горите са една от 
основните екосистеми и опазването им има огромно 
значение за съхраняването на биоразнообразието в 
природата. Те са източник на разнообразни ресурси, 
регулират климата, възпрепятстват природни 
бедствия, пречистват водите. Ето защо грижата 
за гората е наша отговорност и задължение!

ПРОЛЕТНО ЗАЛЕСЯВАНЕ В 
ОБщИНА БЕРКОВИЦА ВЪВ 

ВРЪЗКА СЪС СЕДМИЦАТА НА 
ГОРАТА

В седмицата на гората Община Берковица, 
РДГ, ДГС и учениците от Лесотехническа 
професионална гимназия – Берковица се 
включиха с пролетно залесяване на 40 броя 
фиданки в двора на Трето ОУ „Иван Вазов“, парк 
„Здравец“ и при паметника на Христо Ботев. 
На официална церемония в парковата част на 
училището всички ученици от Лесотехническа 
професионална гимназия,  лесовъди и горски 
служители бяха поздравени от инж. Сашко 
Каменов – Директор на РДГ-Берковица и от 
зам.-кметът г-жа Ася Велиславова. След това 
те се включиха в засаждането на първото  
дръвче – обикновен смърч в двора на школото. 
Примерът им последваха ученици, служители 
и доброволци. Тази година „Седмицата 
на гората-2018“ се провежда под мотото 
„Децата и гората на България за бъдещето 
на зелена Европа“. Националното откриване 
бе в гр. Габрово. Честванията започнаха на 
2 април и се акцентира върху залесяването, 
децата и Българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз. В повечето 
ТП ДГС/ДЛС на СЗДП ДП-гр. Враца бяха 
планирани множество мероприятия свързани 
с доброто образование и възпитанието 
на подрастващото поколение за ролята и 
мястото на гората в живота на всеки човек.

ОБщИНА БЕРКОВИЦА 
ВЗЕ УЧАСТИЕ В Xv-

ТО МЕЖДУНАРОДНО 
ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

„КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ – 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В тазгодишното издание на престижния 
международен форум участие са взели над 50 
организации – туроператори, туристически 
агенции, туристически сдружения и асоциации, 
туристически центрове и общини, рекламни 
агенции и туристически списания, музеи, 
посолства. Участвали са изложители от три 
континента, а сред тях са се откороявали Южна 
Африка, Китай, Виетнам, Унгария, Азербайджан, 
Палестина, Бразилия, Полша, Словакия и Чехия.
Община Берковица се е представила с богат набор от 
рекламни материали: два вида брошури за Берковица, 
дипляни, туристически карти за Берковски Балкан 
и за Северозападен Балкан, брошура „Неоткритата 
тайна на Западна Стара планина“, дипляна за 
Етнографски музей, флаер за културен и спортен 
календар на Община Берковица за 2018 г., флаер за 
Първи северозападен фестивал на духовата музика, 
визитки и дипляни на места за настаняване. Освен 
с печатни издания общината е представена и  с 
богато украсен щанд с берковска керамика, ръчно 
тъкани пана и дърворезба, тематични банери за 
Музеен комплекс – Берковица и банер за Фестивала 
на духовите музики. Интерес за посетителите е 
представлявал асортиментът на минерална вода 
„Ком“, както и фактът, че тя се бутилира в с. Бързия. 
На гостите са раздавани дискове на Берковската 
духова музика – една от емблемите на Берковица 
и на България и са черпени с берковска баница.
Интерес към Община Берковица са проявили 
многобройни туроператори и туристически 
агенции: фирми, специализирани в организирането 
на ученически почивки; общини, провеждащи 
туристически изложения; туристи, посещавали 
Берковица и желаещи да видят града под Ком.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЛЕСОПАРК 
КАЛЕТО

На 13 април (петък) служители от Общинска 
администрация – Берковица организираха 
акция за почистване и естетизация на местности 
с туристически потенциал – Лесопарк Калето. 
Изпълнените дейности са част от Програмата 
за подобряване състоянието на лесопарка, 
утвърдена от кмета на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов. В рамките на инициативата бе 
почистена пътеката, водеща към Източната 
базилика, както и самата базилика. Дейностите 
по естетизацията ще продължат, за да може да 
бъде почистена и Южната базилика. Крайната 
цел е да се обособи завършен туристически 
маршрут, който да показва външната и вътрешна 
крепостна стена от късната античност и двете 
базилики. Предстои да бъдат монтирани и 
информационни табели, указващи маршрута 
и местоположението на базиликите.

ЮЖНОКОРЕЙСКИ 
ЖУРНАЛИСТИ ГОСТУВАхА НА 
КЛУБ „БЕРКОВСКИ КЕСТЕН“

Семейството журналисти от далечна Южна Корея 
– госпожа Ил и господин Цоа Санг са посетили 
Берковица, привлечени от самобитния ни фолклор. 
Двамата са в България, за да снимат филм, и 
по този повод са гостували на клуб „Берковски 
кестен“, където са присъствали на репетиция на 
Женската певческа група „Здравец“ и на Мъжката 
певческа група „Мераклийте“. Господин Цоа Санг 
е водещ телевизионен журналист в Южна Корея – 
професор по традиционна музика в Университета 
в град Сеул, а госпожа Ил работи във Френския 
културен институт в град Сеул – секция Фолклор на 
народите. Основната цел на посещението им в град 
Берковица е била да се запознаят с автентичния 
фолклор и местни песни, както и с начина на 
живот на пенсионерите от клуб „Берковски кестен“. 
Женската певческа група е изпълнила 8 песни пред 
гостите, а мъжката – шест песни. Журналистите 
са имали преводач, който им е разказвал накратко 
съдържанието на песните. Господин Цоа Санг и 
госпожа Ил са останали възхитени от изпълненията 
и бурно са аплодирали двете певчески групи. 
Двамата са били посрещнати от домакините в 
клуба с традиционното българско гостоприемство, 
почерпка, раздумка и подаръци – сувенири от 
Берковица. Тръгнали са си с пожелание да са здрави, 
да имат много творчески успехи и приятелството 
им с клуб „Берковски кестен“ да продължи.

САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА 
хУДОЖНИКА ИЛИЯ КОСТОВ

На 3 април 2018 г. в Пенсионерски клуб „Берковски  
кестен“  бе открита самостоятелна изложба с 28 творби 
– „Берковица моя“ на Илия Костов. Тя бе по случай  
Великденските празници.  Официални гости на събитието 
бяха народният представител д-р Илиян Тимчев, зам.-
кметът Биляна Тодорова, която от името на кмета 
поздрави художника и откри изложбата, Румян Горков – 
директор на ПГ „Д-р Иван Панов“ и общински съветник, 
Никола Василев, служители на администрацията, 
семейни приятели на г-н Костов и много общественици. В 
кратко резюме Валентин Герасимов представи изложбата 
на Илия  Костов. „Берковската общественост за пореден 
път се среща с живописната изложба на Илия Костов, 
която дава възможност на зрителите да се запознаят с 
творческия облик на този автор, да навлязат в духовната 
атмосфера на неговия художествен свят – свят,  който 
40 години той посвещава с огромна обич на своите 
ученици. Изложените творби илюстрират упорития труд 
на твореца, който с голяма любов търси многообразието 
и красотата на родната природа. Основно работи върху 
архитектурния и природен пейзаж. Къщите, хълмовете, 
поляните, ручеите, дърветата – това са любимите му 
мотиви. Пред очите ни минават старите сгради в Берковица, 
Мелник, тучните ливади под Ком, обострените върхове 
и бистрите езера в Пирин. Смисълът на творбите носи 
богатата палитра от спектралните цветове – сложните 
пастелно меки тонове, сред които преобладават синьо-
виолетови, розови и охра. Работите на автора говорят 
за овладяност на изразни средства и за вдъхновеност 
при интерпретацията на темите. Това особено важи за 
акварелите, където всяка творба е подчинена на цялостен 
колоритен стил. При маслените картини търсенията са 
по разнопосочни, но като цяло преобладават топлите 
цветове. Със своя живописен почерк Илия Костов остава 
в границите на реализма, без да изпитва нужда да ги 
преодолее. При третиране на еднакви или еднородни 
мотиви, като в картините „Мелник“, настроението се 
мени от лека меланхолия до нескрита радост от красотата 
и богатството на живота и природата. Верен живописен 
усет, лиризъм и искреност на чувствата – това са най-
съществените качества в творбите на автора.“ Специален 
поздрав към художника и всички гости отправи певческа 
група „Здравец“ с ръководител инж. П. Синигерски.
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80 ГОДИНИ ОУ „ГЕОРГИ С. 
РАКОВСКИ“ С. БЪРЗИЯ

На 21.04.2018 година ОУ „Георги С. Раковски“ 
с. Бързия отпразнува своя 80-годишен юбилей. 
Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов 
беше официален гост на празника. Събитието бе 
уважено и от Петър Якимов – общински съветник 
от ОбС-Берковица, Атанас Алексов – кмет на с. 
Бързия, Мариета Горкова – Председател на НЧ „Иван 
Вазов 1911“, с. Бързия, Минка Костова – гл. експерт 
„Образование“ в Общинска администрация – 
Берковица, Галя Поплалова – секретар на Читалището 
в с. Бързия, директори на училища и детски градини, 
бивши учители, представители на местния малък 
и среден бизнес, родители и жители на с. Бързия.
Инж. Милчо Доцов поднесе приветствие към 
гостите и участниците на празника. В своята реч 
кметът подчерта, че „ние честваме празника на 
един от стълбовете на българската духовност“. В 
своето слово инж. Доцов се обърна към учениците, 
които нарече „страхотен ресурс“ и им пожела да 
са достатъчно дисциплинирани и мотивирани, да 
попиват всичко от своите учители, защото доброто 
образование гарантира по-добро бъдеще и развитие, 
а това им отваря вратите не само на България, но 
и на Европа и на света. Кметът се обърна и към 
учителите, на които благодари за това, че цели 
поколения от тях са давали и дават всичко от себе 
си, за да изградят от учениците бъдещи личности. 
В края на словото си инж. Доцов пожела да се 
множат успехите на училището и всички заедно да 
работят за бъдещето на образованието в с. Бързия.
В юбилейния концерт бяха представени групите 
от „Твоят час“ (проект на МОН) и от проект 
„Образованието в подкрепа на приобщаването и 
активното гражданство“ към Община Берковица. 
Празничната програма продължи с рецитал, група 
за народни песни, група за народни танци, сценки, 
спортна композиция с ленти. Гост-изпълнител на 
концерта бе групата за народни танци към НЧ „Иван 
Вазов 1911“ с. Бързия, с ръководител  г-н Тодор Тодоров.
Историята на училището започва през 1938 година, 
когато то е построено. Първият етап на строежа 
е започнат на 1 юни и е завършен на 15.12.1938 г. 
Вестник „Берковски новини“  в бр. 73 от 05 Март 
1939 г. помества статия със снимка на построеното 
училище в тогавашното с. Клисура, днешна Бързия.

ОБщИНА БЕРКОВИЦА ЗАКУПИ 
НОВА РЕНТГЕНОВА ТРЪБА ЗА 

БОЛНИЦАТА
Болницата в Берковица се сдоби с реновирана 
рентгенова тръба на КАТ (компютърен аксиален 
томограф). Оборудването е на стойност 34 536, 00 
лева. Закупено е от Община Берковица с капиталови 
средства по искане на болницата, с докладна от 
кмета на Общината – инж. Милчо Доцов и Решение 
на Общински съвет-Берковица. Общината е 
предоставила на лечебното заведение рентгеновата 
тръба  на 19.04.2018 год. Тя  вече е монтирана и 
работи. Благодарение на спешната намеса и бързата 
координация между общината и болницата на 
пациентите в „МБАЛ” ЕООД – гр. Берковица 
се извършва адекватна диагностика и лечение.

НАГРАДИ ЗА ВЪЗПИТАНИЦИ НА 
ОШИ „ПРОФ. ПЕТКО НАУМОВ“ 

ПРИ НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ 
БЕРКОВИЦА

Талантливите деца на Берковица отново донесоха 
награди от престижни конкурси. Тези млади певци 
и пианисти са  от ОШИ „Проф. Петко Наумов“ към 
НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица с ръководители 
г-жа Лариса Симова и г-жа Ирина Николаевна. 
Всяко от децата бе артист, чиято личност стои зад 
всяко произведение. Те  представиха своите творби 
и очароваха журито на всеки конкурс, фестивал и 
грабваха призови места. От X  Национален детско-
юношески конкурс „Песенна дъга над Кутев“-2018 
г. БОЖИДАРА СЕРГЕЕВА РАНГЕЛОВА  завоюва  
първа награда в раздел „Народно пеене”, а нейната 
преподавателка  г-жа  ЛАРИСА СИМОВА получи 
диплом за високи педагогически и творчески 
постижения. От националния  КОНКУРС 
„ОРФЕЕВА ДАРБА” 2018   ТОМАС КАЛИН 
СИМЕОНОВ /ПИАНО/ – спечели златен медал 
и специална  награда  за най-добро изпълнение 
на пиеса от български композитор. ЗОРНИЦА 
ТОШКОВА ДЕНКОВА /ПИАНО/  е с бронзов медал, 
а г-жа ИРИНА НИКОЛАЕВНА – диплом за високи 
педагогически и творчески постижения. Община 
Берковица поздравява и силно вярва в новата смяна 
– талантливите деца на града под Ком. Те прославиха 
не веднъж Берковица на престижни конкурси и 
фестивали в областта на музикалното изкуство.
Имаме много поводи да се гордеем с тях!

ОБщИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН 

СЕМИНАР
Община Берковица бе представена от заместник-
кмета Радослав Найденов в провелия се на 16 април 
в гр. Монтана международен семинар, посветен 
на проблемите на Северозапада. Национални и 
международни специалисти, учени, анализатори 
и експерти се срещнаха с депутати, бизнесмени и 
представители на общините от региона, за да беседват по 
темата „Българският северозападен район – най-бедният 
в ЕС? – размисли за изостаналостта и включването“.
Народният представител от БСП Атанас Костадинов е 
направил анализ на проблемите, предизвикателствата 
и перспективите за областите Видин, Монтана, Враца, 
Ловеч и Плевен. Основният извод от проведената 
дискусия е, че демографската криза е основният фактор 
за изоставането на района. Ученият от Българската 
академия на науките – д-р Начо Димитров, е представил 
интересно изследване, озаглавено „Използването на 
субсидиите на ЕС: „селскостопанска“ изобретателност 
в България“. Дискутирани са и теми като политиките, 
свързани с околната среда, и как българският Северозапад 
се вписва в бизнес-стратегията на глобалните играчи.
Форумът е организиран и воден от д-р Хелене Кортлендер, 
директор за България на фондация „Фридрих Еберт“.

ОБщИНА БЕРКОВИЦА 
ПРОДЪЛЖАВА АКЦИЯТА ЗА 
ПРЕМАхВАНЕ НА СТАРИ И 

ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ
Равносметката от кампанията до момента е: намерени 
и уведомени по надлежния ред са 56 собственици на 
изоставени автомобили, които в периода октомври 
– април са получили официални предупреждения 
от Община Берковица за премахване на неправилно 
спрените, паркирани и/или изоставени МПС-та. От тях 
34 броя автомобили са премахнати от местоположението 
си. Извършена е и проверка на територията на 
село Замфирово по сигнал на граждани. Спрямо 
собствениците, които не са изпълнили предписанието, 
предстои ОбА-Берковица да предприеме действия 
по реда на Наредбата за управление на отпадъците 
на територията на Община Берковица и Закона за 
административните нарушения и наказания. Община 
Берковица призовава всички собственици на такива 
автомобили своевременно да предприемат необходимите 
действия с цел спазване на законите и наредбите и 
подобряване реда и чистотата в населените места.

САМОДЕЙНИ ТЕАТРАЛИ ОТ 
ЗАМФИРОВО ПОДГОТВЯТ 

„НАШЕ СЕЛО“ ПО ЧУДОМИР

Театралният колектив към НЧ „Развитие-1928“ с. 
Замфирово с худ. ръководител г-н Ангел Ангелов е 
в трескава подготовка за премиерата на театралната 
постановка „Наше село“. Самодейните артисти към 
читалището ще влязат в ролите на колоритните герои на 
Чудомир – част от които са лъжлив Съби, кака Сийка, 
Нено Сенегалеца и други. Премиерата на комедията е 
планирана за 05.05.2018 г. /събота/ от 20:00 часа в салона на 
читалището в с. Замфирово. „Наше село“ е втората пиеса, 
която ще представи възроденият самодеен колектив, 
след миналогодишния дебют на постановката „Женско 
царство“, която съставът представи пред препълнена 
зала. Читалищното настоятелство кани всички, които 
искат да се посмеят с Чудомировите герои, да заповядат в 
читалището в Замфирово на премиерата на постановката.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КУЦАРОВ 
– РЕМБРАНДА

На 04.04.2018 г. в ГХГ „Отец Паисий” – Берковица беше 
открита изложба на произведения на Д. Д. Куцаров от 
фонда на галерията – общо 35 творби – маслени картини, 
рисунки и акварел. На откриването беше представена 
книгата „Художникът Димитър Куцаров” с автор 
изкуствоведката Ива Петрова, чиито дългогодишни 
изследвания са предмет на дипломната ù работа в 
Художествената академия – София. В настоящата книга 
са представени малка част от живота и творчеството на 
художника. Илюстрирана е богато със снимки на негови 
произведения от различни периоди на творчеството му.
„Името на художника Димитър Димитров Куцаров е 
почти неизвестно, а творбите му са познати предимно 
в гр. Берковица, в чиято Художествена галерия се 
пази голяма част от тях, заедно с неговия архив.
Димитър Куцаров е роден на 12 април 1885 г. в Стара 
Загора, в семейство на златар. Съвсем млад, на 16 години 
кандидатства в Рисувалното  училище в София и е приет, 
като завършва един от първите випуски (1901 – 1908). 
Негови преподаватели са проф. Иван Мърквичка по 
живопис, Стефан Иванов по живопис и композиция, Петко 
Клисуров по рисуване на гипсови модели, Антон Митов 
по история на изкуството и методика, Жеко Спиридонов 
по моделиране. Димитров учи в отдела за учители. 
След завършване и успешно дипломиране Куцаров е 
записан в Школата за запасни поручици в с. Княжево и 
веднага след това започва своето странстване като учител 
в различни градове в страната. Участник е в Балканските 
войни (1912 – 1913 г.) и Първата   световна война (1915 – 1918 г.)
В Берковица като учител в Педагогическото училище е 
назначен след 1927 г. Всеотдаен към работата си, отделя 
внимание на своите ученици, води ги да рисуват на 
открито в берковския Балкан, учи ги да обичат природата, 
да я изучават и рисуват. През 1933 г. обаче е уволнен 
от тогавашния режим и е пенсиониран на 48 годишна 
възраст. Следва тежък и труден път за твореца и неговото 
семейство, което живее в крайна нищета и мизерия…
Творчеството на Димитър Куцаров е лишено от външни 
ефекти, то е дълбоко интимно, свързано с личността му – 
човек скромен, с културни интереси,  хуманен, аполитичен.”
Из книгата „Художникът Димитър Куцаров”


