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ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 

НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 
2017 ГОДИНА

1.  Продължихме     финансовото     стабилизиране 
на Общината като подсигурихме нормално 
функциониране на всички дейности и 
мероприятия – училища, детски градини, 
Детска ясла, социални заведения, Комунални 
дейности, Социален патронаж, Музеен 
комплекс, кметства и администрация.
2. Приходната част на бюджета е в размер 
на 14 356 610 лв., което е с 1 730 408 лв. 
повече от 2016 г. или ръст от 13,70%.
3. Разходната част на бюджета е в размер 
на 12 479 332 лв., което е с 886 612 лв. 
повече от 2016 г. или ръст от 7,64%.
4. Намалихме неразплатените задължения 
с 232 448 лв. и заемите със 116 045 лв. или 
общо с 348 493 лв., а в сравнение с края 
на 2015 г. намалението е 1 184 773 лв.
5. Извън бюджета постъпилите средства 
от Европейски съюз по различни 
проекти са в размер на 2 073 028 лв.
6. Общината продължи да реализира и 
разширява социално ориентирана общинска 
политика от собствени приходи, насочени 
към децата, младите хора и пенсионерите 
като по години изпълнението е следното:
               ОТЧЕТ
 ВИД
 ДЕЙНОСТ     2011 г.  2015 г.   2016 г. 2017г.  Ръст 2017/2015

Помощ за 
раждане на дете  200 лв. 150 лв. 200 лв. 250 лв.    +8850лв.
                                                                                             51%

Общо  за
годината лв.     24 400 лв.   17 200 лв.    23 750 лв.  26 050 лв. 

Субсидии за  63 000 лв. 53 000 лв. 65 000 лв. 74 408 лв. +21408лв.
 спортни клубове                                                                    40%

Социално      8 750 лв.  9 000 лв.  16 500 лв. 1 4 203 лв.  +5203лв.
подпомагане     
за лечение                                                                   57%

Субсидии за клубове 
на възр. хора  13 500 лв. 18 000 лв. 21 600 лв. 25 900 лв. +7 900 лв
и хора с увреждания                                                  43%
 
 
Общо   109 650 лв. 97 200 лв.  126 850 лв.  140 561 лв.  +43 361 лв.
помощи и субсидии                                                 44%

Изводите са ясни !
7. И през 2017 г. Общината не е увеличавала 
таксите за детски градини, Детска 
ясла и Социален патронаж като общо 
дофинансирането със собствени средства 
на тези дейности по години е, както следва:
 
  2015г.          2016г.      2017 г. Ръст 2017/2015
243 000 лв.   262 000 лв.   293 000 лв.     +50 000 лв.
                                                                                           20%

8. Общо за дофинансиране, помощи и 
субсидии за социални цели през 2017 г. 
са изразходени 433 000 лв., което е с 45 
000 лв. повече в сравнение с 2016 г. и с 
93 000 лв. повече в сравнение с 2015 г.
9. През 2017 г. Община Берковица 
продължи добрата си работа по програми 
и проекти. През годината са подписани 
договори за финансиране на 14 броя 
проекти на стойност над 10 млн. лв. 
като общо за 2016 и 2017 г. осигуреното 
финансиране  е за над 23 млн. лева.
10.  Ако 2016 и 2017 бяха години на финансово 
стабилизиране на общината, на разработване 
и печелене на проекти, то нашата амбиция 
и цел  е 2018 и 2019 да бъдат  години на 
успешна реализация  на инфраструктурните 
проекти, по важните от които са:
              10.1. Изграждане на Минерален 
водопровод, с. Бързия – гр. Берковица – 1 
040 000 лв.
               10.2. Реконструкция и ремонт на 
общинска пътна мрежа с дължина 14 303 м. 
– 7 000 000 лв.
               10.3. Енергийна ефективност на 
сградата на Полиция, гр. Берковица – 239 
000 лв.
               10.4. Енергийна ефективност на 
Народно читалище „Иван Вазов-1872“, гр. 
Берковица – 1 468 000 лв.
               10.5. Енергийна ефективност на 
сградата на Детска градина „Звънче“, гр. 
Берковица – 453 000 лв.
               10.6. Енергийна ефективност  на 
сградата на Общинска администрация, гр. 
Берковица – 1 001 000 лв.
               10.7. Енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради, гр. 
Берковица – общо 162 жилища – 3 590 000 
лв.
               10.8. Оборудване за читалище 
„Иван Вазов – 1872“,  гр. Берковица – 391 
000 лв.
               10.9. Изграждане на Дневен център 
в бивша  „Детска градина 5“- ж.к. „Изгрев“, 
гр. Берковица – 425 000 лв.
               10.10. Изграждане на 
Компостираща  инсталация – 3 740 000 лв.
               10.11. Други ремонти на сгради, 
улици и тротоари – 2 000 000 лв.
               10.12. Реализация на проект МИГ – 
Берковица – Годеч – 3 900 000 лв.
Да си пожелаем успешно изпълнение на 
тази амбициозна строителна програма.
На база 10-те основни извода можем да 
отчетем,  че  2017  беше     втора    под ред       успешна 
бюджетна година за Община Берковица.

Инж. Милчо Доцов

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО 
ДОЦОВ НАПРАВИ ПЪРВА 
КОПКА ЗА САНИРАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ

На 8 юни 2018 год. в 13:00 часа пред многофамилна 
жилищна сграда  с адрес: гр. Берковица, ж.к. 
„Изгрев“, бл. „Победа“ 13, бл. 14, бл. 14А, се 
състоя официалната церемония „Първа копка“ за 
обявяване ефективния старт на проект № BG16R-
FOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна 
ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ 
по административен договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН 
BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-
247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020 г. по процедура на директно предоставяне 
BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в 
периферните райони“, финансиран със средства 
от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски фонд за регионално развитие.
На церемонията присъстваха заместник-областния 
управител на Област Монтана Цветко Цветков, 
председателя на Общински съвет-Берковица Иван 
Кирилов, кмета на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов, заместник-кметовете Ася Велиславова и 
Радослав Найденов, председатели и представители 
на сдружения на собствениците, участници 
в строителните дейности, граждани и гости.
В своята реч инж. Доцов почерта, че десетте 
жилищни сгради, които ще се санират по 
проекта, са само 50 % от обектите в града, които 
предстои да се обновят. Кметът отбеляза, че 
успоредно с жилищата ще бъдат санирани и 4 
обществени сгради – полицията, където ремонтът 
в момента тече усилено, сградата на общинската 
администрация, читалището и ДГ „Звънче“. 
Общата стойност на двата проекта за жилищата 
и за обществените сгради надхвърля 6 милиона и 
300 хиляди лева, заяви кметът и добави, че по този 
начин градът ще придобие съвсем различен облик.
В своето обръщение към присъстващите заместник- 
областния управител Цветко Цветков пожела 
успешна реализация на всички дейности по проекта, 
които да бъдат изпълнени качествено и в срок.
Както си му е редът, кметът инж. Милчо 
Доцов и заместник-кметът Радослав Найденов 
положиха символичното начало на строително-
ремонтните работи на жилищните сгради като 
залепиха първия лист топлоизолация върху 
фасадата на блок „Победа“ 13 в жк. „Изгрев“. 
Кметът счупи и бутилка шампанско за успешното 
завършване на обектите. Мястото бе осветено 
от отец Захарий, който благослови начинанието.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ 
ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ
На 14.06.2018 г. Община Берковица подписа 
договор с Държавен фонд „Земеделие“ за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ 
за рехабилитация и реконструкция на улици, 
тротоари, съоръжения и принадлежностите 
към тях на територията на гр. Берковица и 
на село Бързия. Проектът е по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по 
мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от ПРСР 2014-2020 г. Улиците, които 
ще бъдат ремонтирани в град Берковица, са: ул. 
„Тузлата“, ул. „Здравец“, ул. „Райко Даскалов“, ул. 
„Кестенярска“,  ул. „Даме Груев“, ул. „Заряница“, 
ул. „Тимок“, ул. „Мусала“. На територията на село 
Бързия ще се ремонтират  ул. „Артец“ и ул. „Ком“.
Стойността на договора е 1 845 496,95  лева 
/Един милион осемстотин четиридесет и пет 
хиляди и четиристотин деветдесет лева и 95 
ст./ без ДДС или 2 214 596,34 /Два милиона 
двеста и четиринадесет хиляди и петстотин  
деветдесет и шест лева и 34 ст./с ДДС.
Дейностите по проекта са: Преасфалтиране 
на улиците, обект на договора, подмяна на 
тротоарите на реновираните улици, подмяна 
на знаците, както и нова пътна маркировка.
Общо по проекта ще се рехабилитират и 
реконструират 3404 л.м. от общинската улична 
мрежа, представляващи 21 855 кв. м. площ, както 
и 3085 кв. м тротоари в двете населени места.
С това спечелените проекти от Община 
Берковица за периода от 2015 до 2018 г. 
възлизат на обща стойност над 31 000 000 лв.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 
ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТА ЗА 2017 НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА

На 22 юни 2018 г., в заседателната зала на ОбА-
Берковица  от 11:00 часа  се проведе обществено 
обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета 
на общината за периода от 1 януари 2017 г. до 
31 декември 2017 г. На срещата присъсваха 
представители на общинска администрация, 
ръководители на институции, клубове, 
неправителствени организации и жители на 
града. Срещата бе открита от Председателя 
на ОбС-Берковица г-н Иван Кирилов, който 
призова присъстващите за активност при 
обсъждането на документа, след което даде 
думата на Кмета на Община Берковица. Инж. 
Милчо Доцов започна с думите: „През 2017 година 
подсигурихме нормалното функциониране на 
всички дейности в общината, както и на 30-
те второстепенни бюджетни разпоредители. 
Отчитам за себе си, че продължихме да 
изпълняваме успешно Мандатната програма, 
която до момента е реализирана на 90 %“.
Кметът представи пред присъстващите 
изпълнение на бюджета на общината за 2017 
година, подробно и в детайли по дейности.

ЗАПОЧНА САНИРАНЕТО НА 
БЛОК „НЕЗАБРАВКА“

На 18 юни 2018 г. започна изпълнението на 
строително-монтажните работи за повишаване 
на енергийна ефективност на сградата на блок 
„Незабравка“ в град Берковица. Проектът е с 
№ BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на 
енергийна ефективност на жилищни сгради в 
град Берковица“ по административен договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-
0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. 
на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 
по процедура на директно предоставяне 
BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в 
периферните райони“, финансиран със средства 
от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Блок „Незабравка“ е една от 10-те жилищни 
сгради, които ще бъдат санирани по проекта. 
В момента строителната фирма е в процес на 
доставяне на материали и изправяне на скеле. 
Останалите дейности, които предстоят, са: смяна 
на дограма, подмяна на покривната конструкция, 
подмяна на водопроводната мрежа в сутерена 
на сградата, както и на компрометирната 
канализационна мрежа. В общите части 
и в стълбищната клетка ще се подменят 
осветителните тела с енергоспестяващи, 
ще се подмени и мълниезащитата с нова.
Строителната площадка е открита на 04.06.2018 
година, а срокът за изпълнение е 90 дни. 
Стойността на строително-монтажните работи е 
215 792, 11 лв. с ДДС. Изпълнител на ремонтните 
дейности е  фирма „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” 
АД, гр. Враца, а надзорът се осъществява 
от ДЗЗД „Екип 21“ гр. София.
Успешното изпълнение на проекта ще доведе 
до повишаване на енергийната ефективност на 
сградата, намаляване на разходите за енергия 
на домакинствата, удължаване живота на 
жилищата и подобряване на условията за живот.

ЗАПОЧНА САНИРАНЕТО НА 
БЛОКОВЕ 1 И 2 В ЖК. ИЗГРЕВ

Започна изпълнението на строително-
монтажните работи за повишаване на енергийна 
ефективност на бл. 1 и бл. 2 в жк. „Изгрев“. 
Санирането на сградата ще бъде извършено 
по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни 
сгради. Това е третият обект в град Берковица, 
който се обновява по Националната програма, 
след като през 2016 година бяха санирани първите 
две многофамилни жилища за област Монтана 
– бл. 10, 12 и 13 и бл. 18, 19 и 20 в ж.к. „Заряница“.
Строителната площадка на бл. 1 и бл. 2 в 
жк. „Изгрев“ е открита на 05.06.2018 година, 
а срокът за изпълнение е 90 дни. Общата 
стойност за изпълнение на дейностите е 493 
893,60 лв. с ДДС. Изпълнител на инженеринга 
на обекта е фирма „ЪРБЪН ГРИЙН“ ЕООД, 
гр. София, а надзорът се осъществява от 
„Екострой Консулт“ ЕООД, гр. Монтана.
В момента строителната фирма е в процес на 
доставяне на материали и изправяне на скеле. 
Останалите дейности, които предстоят, са: 
подмяна на остарялата дървена и метална 
дограма с нова PVC, топлоизолиране на 
фасадни стени и неотопляем сутерен на 
сградата с 10-сантиметрова топлоизолация, 
подмяна на електрическата инсталацията и 
осветителните тела в общите части на сградата, 
освежаване на стълбищната клетка, подмяна 
на старата битумна хидроизолация на покрива, 
изграждане на мълниезащитна инсталация.
Успешното изпълнение на проекта ще доведе 
до повишаване на енергийната ефективност на 
многофамилната жилищна сграда, намаляване 
емисиите на СО2, подобряване на условията 
за живот и комфорта на всички обитатели.

ЗАПОЧНАХА РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА БЛОКА НА 
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ 41 ВХ.А 

И ВХ.Б

Започна изпълнението на строително-ремонтните 
дейности на блока  на ул. „Александровска“ 41 вх. А 
и вх. Б.  Жилищната сграда е една от 10-те, които това 
лято предстои да бъдат санирани по Оперативна 
програма „Региони в растеж“. Строителната 
площадка бе открита на 4 юни 2018 г. Започнала е 
подмяната на дограмата на сградата. В момента 
бригадите поставят външната топлоизолация на 
сградата. Предстои ремонт на покрива, подмяна на 
водопровода в общите части,  поставяне на нова 
мълниезащита, както и подмяна на старите ел. 
крушки в общите части с нови, енергоспестяващи. 
Изпълнител на ремонтните дейности е  фирма 
„Алфасист Инженеринг“ ООД, гр. София, а 
надзорът се осъществява от ДЗЗД „Екип 21“, гр. 
София. Срокът за изпълнение е 90 дни. Стойността 
на строително-монтажните дейности е 309 317,94 с 
ДДС. Успешното изпълнение на проекта ще доведе 
до повишаване на енергийната ефективност на 
сградата и подобряване на енергийния комфорт на 
живущите в нея, както и ще намали емисиите на  СО2.

БАСЕЙНЪТ В БЕРКОВИЦА 
ОТВОРИ ВРАТИ

Едно от любимите места на жителите и 
гостите на града под Ком – басейн „Св. Георги 
Победоносец“ вече работи. На разположение 
на посетителите са ресторант и лоби-бар. 
До открития басейн, който е с олимпийски 
размери и е оборудван с кула за скачане във 
водата, има отделен бейби басейн за хлапета. 
В комплекса има и детски кът, в който 
малчуганите да се забавляват в летните месеци.
Работното време на басейна е от 10:00 часа 
до 19:00 часа. Цената на единичен билет за 
лица над 16 години е 8 лв., а 6 лева е цената за 
деца на възраст 7 – 16 г. В цената на билета е 
включено ползването на  шезлонг и чадър. За 
малчуганите до 7 години входът е свободен.
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АНГАЖИМЕНТ ОТ ПРОГРАМАТА 
ЗА КАЛЕТО

Кметът на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов изпълни поредния 
ангажимент от програмата за 
облагородяване на Лесопарк Калето  и 
обособяването му в туристически обект. 
Действията са свързани със социализация 
на античната и средновековна крепост 
на Калето. Посетителите на обекта 
могат да разгледат запазените градежи 
по специално установен туристически 
маршрут, указан с информационни табели.
От 1961 г. до края на 80-те години на миналия 
век обектът е проучван под ръководството 
на археологът ст.н.с. Димитрина Митова-
Джонова. Крепостта е изградена на три 
тераси с три крепостни стени във формата 
на елипса, ориентирана по дължина  изток-
запад. Външната крепост е разкрита почти 
изцяло. Туристическият маршрут минава 
успоредно на най-външната северна стена 
на крепостта като достига до източната 
базилика. Посетителите могат да видят 
основите на един от най-ранните християнски 
храмове в Северозападна България - 
източната базилика, която по своята същност 
представлява едноабсидна, трикорабна 
базилика. След това, изкачвайки билото на 
възвишението, посетителите могат да видят 
базите на колони, вероятно от античен 
храм. От билото маршрутът продължава  
към южната базилика на крепостта. Тя има 
самостоятелен обособен двор, в който, 
освен базилика, е изграден баптистерий 
с вграден в абсидата купел. Базиликата 
е трикорабна, едноабсидна. В абсидата 
е изграден синтрон с епископски трон. 
Берковското кале е едно от многото крепости, 
охранявали Византийската империя. Тя 
има оптическа връзка с крепостите по 
поречието на Огоста, Бързия, Ботуня.
На 22 юни 2018 г. кметът инж. Милчо 
Доцов заедно със специалисти от 
общината извърши контролна проверка 
за готовността на туристическия обект 
да посреща туристи. Присъстващите с 
интерес изслушаха изнесената беседа, която 
съдържа богата информация за античния 
и средновековен произход на крепостта.
Община Берковица продължава дейностите 
по облагородяване на Лесопарк Калето. 
Освен обособените вече 3 къта за отдих, 
предстои да бъдат изградени още 2 къта 
– на билото на Калето, от където се 
разкрива панорамна гледка на Берковица.

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА 
ОБОРУДВАНЕ НА ДОМАшЕН 

СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
На 1 юни 2018 г. в София кметът инж. Милчо Доцов 
подписа договор по  проект  „Модернизиране на 
кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен 
социален патронаж – гр. Берковица“  към Фонд 
„Социална закрила“ .  Общият бюджет на проекта е 29 
893.00 лева, а размерът на финансовите средства, за 
които се кандидатства, е 26 903.70 лева.  Собствените  
финансови средства са в размер на 2 989.30 лева.
По проекта, с цел подобряване качеството на 
предлаганите социални услуги в общността „Домашен 
социален патронаж” и „Обществена трапезария”, 
ще се осигури подходящо професионално 
кухненско обзавеждане и оборудване, което 
ще създаде условия за ергономичен работен 
процес, подготовка и предлагане на храна с добри 
вкусови качества, при намалени режийни разходи.
С подписването на поредния договор за 
финансиране стойността на спечелените 
проекти от Община Берковица за периода 2015-
2018 г.  по линия на национално и европейско 
финансиране възлиза на над 29 млн. лева.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАЗНАЧИ 
17 БЕЗРАБОТНИ ПО ПРОЕКТ 

„РАБОТА“

В Община Берковица е създадена заетост за 
17 безработни лица по проект „Работа“. На 
5 юни те подписаха и получиха трудовите 
си договори в Общинска админисътрация 
– Берковица. Хората са ангажирани за срок 
от 1 година на 8-часов работен ден. 2-ма от 
наетите ще работят организационна дейност 
в ОбА-Берковица. Останалите ще бъдат 
работници поддръжка в селата Лесковец, 
Бистрилица, Котеновци, Гаганица, Ягодово, 
Слатина, Комарево, Бокиловци и 7 човека в 
Берковица, 2-ма от които ще бъдат пазачи.
Проект „Работа” стартира на 16 февруари. 
Той е продължение на успешната реализация 
през миналата година на пилотната програма 
„Работа”, която обхвана общините с най-висока 
безработица в Северозападна България и 
благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 
безработни от региона бяха включени в заетост.
Конкретният бенефициент по проект „Работа” 
е Агенцията по заетостта. Изпълнението на 
проекта е с национален обхват и се прилага 
в 193 общини, в които безработицата е над 
средната за страната за предходните 12 месеца.  
Определеният бюджет е в размер на 80 млн. лв., 
осигурени по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансирана 
от Европейския социален фонд на ЕС.

НОВИ КОСАЧКА И ХРАСТОРЕЗ 
ЩЕ ПОДПОМАГАТ ДЕЙНОСТТА 
НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ 

„КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Община Берковица закупи и предостави 
на Общинско мероприятие „Комунални 
дейности“, гр. Берковица косачка и храсторез. 
Новите придобивки са на обща стойност 
2625.00 лв. с ДДС. Закупени са на 11.05.2018 г. 
от Община Берковица съгласно приетата от 
Общински съвет – Берковица инвестиционната 
програма за капиталовите разходи за 2018 
г. Във връзка с обезпечаване дейността на 
„Комунални дейности“ Общински съвет – 
Берковица в края на месец май е взел решение, 
с което новото оборудване се предоставя 
безвъзмездно за управление на общинското 
мероприятие. Косачката и храсторезът вече 
са предадени с всички необходими документи 
и са включени в ежедневните дейности 
по почистване и облагородяване на града.

„ГУшАНСКИ СБОР ПО 
СПАСОВДЕН“ С. ЗАМФИРОВО 

СЪБРА ГОСТИ ОТ БЛИЗО И 
ДАЛЕЧ С  БОГАТА ТРИДНЕВНА 

ПРОГРАМА
На 22 - 24 юни 2018 г. на открита сцена в парка на село 
Замфирово се проведе традиционният фолклорен 
празник „Гушански сбор по Спасовден”. Организатори 
на събитието са Народно читалище ”Развитие-1928”, 
с. Замфирово съвместно с Община Берковица, 
Кметство Замфирово и НПО „Нов Северозапад“. 
С всяка изминала година фолклорният празник 
се разраства и става по-богат и пъстър. Още в 
петък вечерта орк. Македония със солист Веселка 
Стамболиева повдигна настроението на публиката, 
а за любителите на балканската музика програмата 
продължи с изпълнения на орк. Южен вятър и 
Неша Маркович, след които на сцената се качи 
голямата сръбска звезда Наташа Джорджевич.  
Официалното откриване на фолклорната 
програма беше в събота, от 10:00 часа сутринта. 
Официални гости на празника бяха зам.- областния 
управител на Област Монтана г-н Цветко 
Цветков и кмета на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов, които поздравиха организаторите 
и самодейците за усилията им за запазване на 
българските традиции. Празникът продължи с 
конкурсна програма на самодейни колективи.
И тази година компетентно жури оценява 
колективите, художественото ниво на изпълнение, 
тяхната атрактивност и уникалност в две категории: 
автентичен и обработен фолклор и присъди 
златни, сребърни и бронзови медали във всяка 
категория. За най-добро представяне специалната 
награда „Приз“ грабна танцов ансамбъл „Младост“ 
към Общински младежки дом гр. Монтана.
Имаше изложба на местни занаятчии, кулинарно 
състезание с тематични подаръци. Празникът 
продължи с изпълнения на Гушанската и 
Берковска духови музики, както и Родопски 
гайдарски оркестър „Орфей“ от гр. Чепеларе 
със солист Мариана Евтимова. Кулминацията 
на съботния ден беше концерта на обичаните 
фолклорни изпълнители Поли Паскова и Здравко 
Мандаджиев с танцова формация „Гераци“. 
Паркът беше изпълнен с много хора, които се 
хванаха на хорото по стара българска традиция.
Този ден, посветен на хубавата българска 
музика, приключи с атрактивно огнено шоу. 
Неделният ден започна със сутрешно детско шоу, 
а за любителите на попфолка от 11:30 ч. на сцената 
пяха Соня Немска, Ани Хуанг и Борис Дали.
Организаторите изказват своите благодарности 
на Община Берковица и всички спонсори, 
благодарение на тяхната помощ  празникът 
се превърна в тридневно незабравимо 
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ПРОВЕЖДА ИНФОРМАЦИОННА 
КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ ПО ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В 

ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2, ОПРР 
2014-2020

На 15.06.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на 
Общинска Администрация Берковица се проведе 
информационна среща, във връзка с енергийна 
ефективност на жилищни сгради по Процедура  
BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност 
в периферните райони-2“ на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. 
Общият размер на средствата по процедурата е 
38 170 000,00 лв., като допустими кандидати за 
финансиране са 28 града, сред които е и гр. Берковица.
Основната цел на процедурата за предоставяне 
на БФП е да се повиши енергийната ефективност 
на публичната инфраструктура и на 
жилищния сектор в общините бенефициенти.
Бяха представени акцентите и новите моменти 
на обявената от управляващия орган на ОПРР 
2014-2020, процедура за подбор на проекти 
BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в 
периферните райони-2”, в рамките на Приоритетна 
ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 
центрове в периферните райони“. Експертите 
от Община Берковица представиха в детайли 
възможностите на програмата, допустимите 
жилищни сгради и дейности, необходимите 
документи и процедурата, по която ще се изпълнява 
санирането на жилищни сгради в град Берковица.

ВАЖНО!
Преди преминаване към подготовка на ЗИФП, 
заинтересованите СС следва да заявят готовността 
си за участие по процедурата, като подадат 
заявление, в свободен текст, в деловодството 
на Община Берковица, най-късно до 17:00 ч. на 
30.06.2018 г. В заявлението следва да е посочена 
проектната готовност, която СС ще осигури по 
посочените изисквания за наличие на обследвания 
и/или идеен/технически/работен проект и т.н. Също 
така заявлението следва да съдържа декларативна 
част, в която СС декларира, че в случай на 
доказана нужда от ремонт на покрива на сградата 
и в случай, че с внедряване на предвидените 
ЕСМ не се постигат повече от 60% енергийни 
спестявания, ремонта ще бъде извършен от и за 
сметка на Сдружението, с оглед некомпрометиране 
на предвидените по проекта инвестиции.
Заявления за интерес и финансова помощ могат да 
бъдат подадени всеки работен ден в деловодството на 
Община Берковица, в срок до 17:00 ч. на 30.07.2018 г.
Община Берковица заявява готовност да консултира 
всяко сдружение относно допустимостта на 
сградата, както и по отношение на изискванията, 
свързани с изготвянето на техническо и 
енергийно обследване, и инвестиционен проект.

За повече информация и въпроси може да се 
обръщате на телефони:
тел: 0953/ 89 129 – инж. Мая Горанова, гл. експерт 
„ЕФПП“
тел: 0953/ 89 104 – Галина Борисова, гл. специалист 
„Строителство“

НА ГОСТИ ПРИ КЛУБ  
„МАДОНА“

Град Белоградчик – рядък паметник на 
природата с огромни скални изваяния, с 
най-причудливи форми, които човешкото 
въображение нарекло „Мадона“, „Адам и Ева“, 
„Монахинята“, „Монасите“, „Ученичката“, 
„Конникът“, „Мечката“ и още, и още… Години 
приятелство ни свързва с клуб „Мадона“, гр. 
Белоградчик. Домакините ни предложиха 
богата програма за този прекрасен, слънчев 
и горещ ден. Посетихме историческия музей, 
който ни върна далеч в историята, а след 
това църквата „Св. Георги“, която преди дни 
отпразнува своята 150-годишнина. Дворът на 
Светата обител беше превърнат в райско кътче 
– розариум. Не бяхме скоро виждали такава 
красота от багри, ухания… Не ни се тръгваше 
от това свято място. Заредени с позитивизъм се 
отправихме за срещата – празник с клубовете 
от Димово, Смоляновци и Замфирово. 4 часа 
наздравици, хора, песни и танци и всичко това 
сред красивите Белоградчишки скали, които 
Вазов увековечи в своето стихотворение: 
„Глави на вкаменени великани. Безмълвни 
свинксове, титани прави, загледани в небето 
замечтани. О, картини, чуда редки, величави.“
Ц. Ненковска

ВСЯКА ГОДИНА ПРЕЗ М.ЮНИ 
ВИПУСК 1960 Г. СЕ СЪБИРАТ 

НА ДРУГАРСКА СРЕЩА!!! ЕХ, 
ГОДИНИ, ГОДИНИ!!!

ВИПУСК 1960

БРАВО, ПОБЕДИТЕЛИ!
20 май 2018 г. в клуб  „Берковски кестен“ се 
проведе среща на играещите табла – мъже и жени. 
Участваха 9 състезатели. Всеки играеше срещу 
всеки. Осем часа продължи оспорваната борба. 
След всяка игра на специално табло се отбелязваха 
точките. Техническата комисия определи:
1-во място: Димитър Златков; 2-ро място: Наташа 
Русинова; 3-то място: Георги Янчев.
Победителите заслужено получиха 
грамоти и предметни награди. 
На 24 май–Денят на славянската писменост, 
просвета и култура в клуба е оживено. 
Открит бе шахматния турнир с 8 участници. 
Техническата комисия съобщи регламента, 
започна напрегната шахматна игра. С образцова 
организация, ред и спокойна атмосфера, 
с кафе паузи, се проведе това състезание. 
Наградени с грамоти и предметни награди бяха:
1-во място: свещеник Димитър Андреев; 2-ро 
място: Богомил Петров, Валери Цветков и Петър 
Ангелов. Да честитим на победителите и да си 
пожелаем здраве, дълголетие и участие в нови 
срещи. Браво! Браво!
Ц. Ненковска

ВОДЕЩИ КАРДИОЛОЗИ 
И СЪДОВИ ХИРУРЗИ 

ПРЕГЛЕЖДАХА ОТНОВО 
БЕЗПЛАТНО В БЕРКОВИЦА

Водещи кардиолози и съдови хирурзи начело 
с доцент Ацев, зам.-директор на болница 
„Света Екатерина„ /Чиркова болница/  за втори 
път преглеждаха пациенти в Берковица по 
инициатива на ръководството на общината.
В продължение на два дни жителите на 
населените места в Община Берковица имаха 
възможността да се възползват от безплатните 
кардиологични прегледи, организирани от 
общинското ръководство съвместно с МБАЛ-
Берковица. Пациентите получиха консултации, 
бяха им направени кардиограми, беше им 
измерено кръвното налягане, без да се налага 
да чакат пред кабинетите на личните лекари.
Времето се оказа недостатъчно, но 
специалистите не са върнали никого. В 
рамките на двата дни близо 150 пациенти 
са преминали през кардиологичния 
кабинет и 65 през съдовите хирурзи.
Целта е гpaждaнитe дa бъдaт инфopмиpaни 
зa пpoфилaктикaтa нa cъpдeчнocъдoвитe 
зaбoлявaния, кoятo включвa нaй-вeчe 
здpaвocлoвeн хpaнитeлeн peжим, пoвeчe 
двигaтeлнa aктивнocт и peдoвнo измepвaнe 
нa кpъвнoтo нaлягaнe. Инициативата е в 
духа на социално отговорната политика, 
която Община Берковица изпълнява, за да се 
обърне внимание на здравето и да се подобри 
качеството на живот на местните хора.
Ръководството на Община Берковица и кметът 
инж. Милчо Доцов изказват своята най-
дълбока, човешка благодарност към лекарите, 
за тяхната всеотдайност и подкрепата, 
която дават към малките населени места! 
Надеждата е подобни инициативи и доброто 
сътрудничество с лекарите от болница 
„Света Екатерина„  да продължат и в бъдеще.

СЕЛО БОРОВЦИ БЕ ДОМАКИН 
НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

На 2 юни 2018 г. Народно читалище „Развитие-1927“ 
с. Боровци организира за четвърта  поредна година 
с подкрепата на Община Берковица и кметство 
с. Боровци „Фестивал на песните, танците и 
традиционните храни и занаяти в Боровци“. 
За празника в селото дойдоха много гости от 
Берковица, Монтана и околните села. На открита 
сцена в центъра на селото автентичен и обработен 
фолклор показаха 16 състави. Фестът нямаше 
конкурсен характер, нямаше и ограничения във 
възрастта. Целта бе да се покаже богатството на 
фолклора в селата от района. Официален гост на 
събитието бе зам.-кметът г-жа Ася Велиславова.
По време на фестивала занаятчии бяха отворили 
щандове и предлагаха своя продукция. 
Преобладаваха  изделия от дърво и керамика, 
сувенири, изработени  ръчно от естествени 
материали. В Манойловата  къща бяха подредени 
вещи от бита на местните, използвани преди 
повече от век. Етнографската изложба  също 
представляваше  интерес за посетителите.
На маси на площада бяха подредени  ястия 
от местната кухня, приготвени от жените в 
селото. Всички вкусотии бяха предназначени 
за дегустация от посетителите на фестивала. 
Той завърши късно  вечерта с общо веселие. 
Кметът на селото Валери Петров сподели, че с 
фестивала искат да популяризират селото, за да 
идват повече гости на всяко следващо издание.


