ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
понеделник, 01 октомври 2018 г., БРОЙ 214(85).
Разпространява се безплатно!

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В
БЕРКОВИЦА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАПРАВИ
БЕРКОВИЦА ИНЖ.
РЕМОНТ НА АЛЕЯТА В
МИЛЧО ДОЦОВ ИЗПРАТИ
ГРОБИЩНИЯ ПАРК
БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА
НА БЕРКОВСКАТА ДУХОВА
МУЗИКА И ГЕРАСИМ ЗА
ОТЛИЧНО ОРГАНИЗИРАНИЯ И
ПРОВЕДЕН ВТОРИ ФЕСТИВАЛ
НА ДУХОВИТЕ ОРКЕСТРИ – БДМ
ФЕСТ

Благодарствени писма изпрати кметът
на Община Берковица инж. Милчо
Доцов до Берковската духова музика
и Геoрги Красимиров /Герасим/ за
организацията
и
провеждането
на
втория фестивал на духовите оркестри
– БДМ Фест. В писмото се казва още:

Община Берковица продължава работата по
изпълнение на енергийната ефективност на 10те жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“
2014-2020. Към настоящия момент в града се
извършвеат строителни дейности на 7 сгради.
На 25 септември 2018 г. е открита строителна
площадка на бул. „Мрамор“ 2 бл. „Бор“ 1 вх.
А и Б, жилищна сграда на ул. „Добруджа“ 7
и жилищна сграда на ул. „Николаевска“ 31.
Към приключване на ремонтните дейности
са ул. „Здравеченица“ 5 бл. „Еделвайс“ и ул.
„Александровска“ 41, вх. А и Б. На жилищната
сграда на ул „Здравченица“ сега се извършва
облагородяване на пространството около
жилищната сграда. При вече стартиралите
строително ремонтни дейности по сградите,
изцяло се променя външният им облик,
както и се засилва интересът на гражданите
към включване в евентуални програми.
Над 3 млн. лева е стойността на проекта за
енергийна ефективност на 10-те жилищни
сгради в Берковица по ОП „Региони в растеж“.

ОБЯВА

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ
ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ
село Бистрилица, Община Берковица, Област
Монтана
Обявява търг с явно наддаване на добити
материали
от
разрушено
помощно
стопанство:
-тухли четворки 1000 бр. с начална цена 0.30
лв. за бройка.
-греди и мертеци 46 бр. с начална цена 5.00 лв.
за бройка.
-къдрава ламарина 4 бр. с начална цена 4.00
лв. за бройка.
Огледът се извършва в деня на търга.
Търгът ще се проведе на 18.10.2018 г. от 10:00
часа в Дом за пълнолетни лица с деменция, с.
Бистрилица.Телефон за контакт и справки:
09528 / 22-14 ; 0887516175

„Фестивалът
и
прекрасните
изпълнения
на
духовите
оркестри
създадоха
невероятна
атмосфера
и
всенародно
веселие.
Събитието по един атрактивен
начин
представи многогодишните
традиции на този край в областта
на духовите оркестри и спомогна за
утвърждаване имиджа на Община
Берковица като дестинация за културен
туризъм и град на фестивалите.
Надявам се и занапред да
продължаваме
ползотворното
си
сътрудничество,
за
да
превърнем фестивала в традиция!
БЛАГОДАРИМ ВИ!“
Кметът инж. Доцов не пропусна да благодари
и на общинските структури, на РУ на МВРБерковица, на НЧ „Иван Вазов-1872“,
изпращайки и на тях благодарствени писма:
„От
името
на
общинското
ръководство и лично от мое име изказвам
нашата благодарност за Вашата
подкрепа и отговорната дейност
на Вашите служители за проявения
професионализъм
и
положените
усилия по време на подготовката и
провеждане на празника на Берковица
– Рождество на Пресвета Богородица.
В тези дни жителите и гостите
на града имаха удоволствието да се
насладят на прекрасно организиран
празник, който нямаше да е възможен без
Вашата сърцата подкрепа и участие.
БЛАГОДАРИМ ВИ!“

Община
Берковица
направи
ремонт
на
съществуващата алея в гробищния парк. Ремонтът
се състоя основно в цялостно асфалтиране,
полагане на трошенокаменна настилка и бордюри.
Дължината на асфалтирания участък е над
1200 кв.м. Фирмата, изпълнител на ремонтните
дейности е „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана,
а стойността на проекта е 28 125,00 лв. без ДДС.
Община Берковица напомня на гражданите си, че
съгласно действащата в момента нормативна уредба,
задължение на правоимащите лица е да почистват и
поддържат гробните места и прилежащите им части.
При системното неполагане на необходима грижа
от страна на близките на покойника, в резултат
на което външния изглед на гробното място и
прилежащите междинни пътеки не позволяват то
да бъде идентифицирано /например наличието
на храсти, друг вид растителност, липсата на
надгробни символи и т.н./ в тези случаи се
налагат санкции и глоби съгласно Наредбата за
управлението и поддържането на гробищните
паркове, погребването и пренасянето на
покойници на територията на Община Берковица.

ПРОГРАМА ЗА
МЕРОПРИЯТИЯТА ПО ПОВОД
50-ГОДИШНИНАТА НА ПК
„БЕРКОВСКИ КЕСТЕН-1968“
2 октомври /вторник/ 2018 г. – 10:00
часа – Представяне гостите на клуба:
г-н Борислав Мирчев-поет, писател,
композитор и г-жа Миглена Борисовазам.-главен редактор на в-к „Втора
младост“ – Пенсионерски клуб;
5 октомври /петък/ 2018 г. – 11:00
часа – Откриване на изложба на
гоблени,
изработени
от
мъже
пенсионери по случай 1 октомври –
Международен ден на възрастните
хора – място пенсионерски клуб;
10 октомври /сряда/ 2018 г. – 10:00
часа – Шах турнир „Северозападът
играе шах“ – място пенсионерски клуб;
20 октомври /събота/ 2018 г. – 10:00
часа – Тържествено събрание-концерт
по случай 50-годишния юбилей на ПК
„Берковски кестен-1968“ – Голям салон
на НЧ „Иван Вазов-1872“, гр. Берковица.

2

К О М - брой 213(85), Събота - 01- Септември 2018 г.
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ БЕРКОВИЦА Е
С НОВО ПРОФЕСИОНАЛНО
КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

813 ДОБРОВОЛЦИ ПОЧИСТВАХА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В
ДЕНЯ НА КАМПАНИЯТА „ДА
ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

ГРАФИК ЗА “ЕСЕННО
ПОЧИСТВАНЕ” НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД
БЕРКОВИЦА
ЗА ПЕРИОДА от 17.09.2018 Г. до
09.11.2018 г.
01.10 - 05.10.2018 год.

„Алчов баир“, „Щърковица“, „Опълченска“,
„Синия вир“, „Пламък“, „пл. Сарая“,
„Туристическа“, „П. Яворов“, „Малинарка“,
„Одеса“, „Любен Каравелов“, „Варна“,
Усилената работа по реализацията на националната „Кочо Честименски“, „Панайот Волов“,
инициатива „Да изчистим България заедно“ даде „Васил Друмев“, „Живовци“ и всички
На база реализиране на проект „Модернизиране добри резултати в Община Берковица. 813 души
неупоменати улици за съответния район;
на кухненско оборудване и обзавеждане на
Домашен социален патронаж – гр. Берковица“
в социалното заведение се подобри качеството
на предлаганите услуги. В патронажа е
доставено и монтирано професионално
кухненско оборудване: електрическа печка
с шест квадратни плочи, скара електрическа
тръбна с 22 бр. нагреватели, хладилник,
фризер тип „ракла“, електрически бойлер,
електрически
фритюрник,
шкаф
маса
крайстенна с плъзгащи се врати и междинен
плот, шкаф за посуда с врати и междинни
плотове, маса работна островна с долен плот,
работен шкаф с два умивални басейна, със
стойност на договора 29 893,00 лв. с ДДС.
Домашният социален патронаж е алтернативна
форма на социална услуга, предлагана
в Община Берковица. Тя е свързана с
потребностите на хора от общината и е в
съответствие с Европейската концепция за
децентарализация на социалното обслужване.
Основната цел на проекта е да бъде повишено
качеството и капацитета на предлаганите
от Домашен социален патронаж услуги.
Като
подцели
на
проекта
могат
да
бъдат
определени:
– Подобряване на материалната база
на
Домашен
социален
патронаж;
– Отговаряне на нормативни изисквания,
чрез модернизация на материална база;
– Осигуряване на по-добри и здравословни
и безопасни условия на труд за работещите
в кухнята на Домашен социален патронаж;
– Реализиране на икономии на средства
от общински бюджет, които да бъдат
насочени към други дейности, свързани с
повишаване качеството на предлаганата
услуга. В Домашен социален патронаж в гр.
Берковица се обслужват 200 потребители
от гр. Берковица и близките населени места.
Това са възрастни хора и лица с увреждания.
На ползвателите на услугите, предоставяни
от Домашен социален патронаж се предлага:
-Приготвяне
и
доставяне
на
топла
храна
–
предлага
се
топъл
обяд.
-Административни и здравни услуги –
съдействие и снабдяване с необходими помощни
средства при инвалидност и тежки заболявания;
подаване на необходимите документи за
кандидатстване за месечни помощи, за
отоплителни материали през зимния период и др.
-Битови услуги със средства на лицето
– закупуване на хранителни продукти,
хигиенни материали и вещи от първа
необходимост, заплащане на топлинна енергия,
електроенергия, телефон, вода, данъци и др.
Предлаганата социална услуга ще допринесе до
свеждане до минимум на потенциални рискове
от социална изолация и институционализация.

от цялата община се включиха в инициативата.
Почистени бяха над 39 нерегламентирани сметища.
Особено активни се оказаха фирми, общински и
неправителствени организации, училища, детски
градини и детска ясла, учители-пенсионери,
пенсионерски клубове и клуба на туриститеветерани, ДГС и РДГ. Събрани бяха 19 640 килограма
отпадъци. Кампанията успя да обедини стотици
в общината за добра кауза. Всеки доброволец с
всеотдайност даде своя принос в благородното дело.
Ръководството
на
Община
Берковица
благодари
на
всички
участници
в
кампанията,
вложили
време
и
усилие.
Безотговорното
изхвърляне
на
отпадъци
замърсява
природата
и
създава
неестествени
процеси
в
околната
среда.
Промяната трябва да започне от някъде. Началото
е редно да тръгне от самите нас! Нека заедно да
бъдем отговорни и да се справим с боклука и така
да живеем на по-чисто място! Да го направим
за нашите деца като им дадем добър пример!

08.10 - 12.10.2018 год.		
„пл. Свобода“, „Д-р Петър Берон“,
„Червена стена“, „Хан Крум“, „Чаталджа“,
„Сливница“, „Д-р Иван Панов“, „Георги
С. Раковски“, „Антим І“, „Христо
Ботев“, „Шипка“, „Екзарх Йосиф“,
„Даме Груев“, „Тодорини кукли“, „Ком“,
„Кестенарска“,
„Ашиклар“ и всички
неупоменати улици за съответния район;
15.10 - 19.10.2018 год.

„Стефан Стамболов“, „Ашиклар“, „Проф.
Асен Златаров“, „Тракия“, „Антим Крунев“,
„Акация“, „Оборище“, „Ген. Скобелев“,
„Страцимировска“,
„Царибродска“,
НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА „Солунска“,
„Калиманица“,
„Марин
Дринов“, „Граф Игнатиев“, „Ген. Владимир
БЕРКОВИЦА СЕ ОБСЪДИХА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕХАНИЗМА Заимов“, „Добруджа“, „Калиманица“,
Страшимиров“,
„Радецки“,
ЗА ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ „Антон
„23 септември“, „Цар Асен“ и всички
НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ
неупоменати улици за съответния район;
22.10 – 26.10.2018 год.

На работна среща в Заседателната зала на ОбАБерковица се обсъдиха резултатите от механизма
за обхващане и задържане на децата в училище.
На форума присъстваха зам.-кметът г-н Радослав
Найденов, гл. експерт „Образование“ към ОбА г-жа
Минка Костова, представители на РУО-Монтана,
ДСП-Берковица, РУ на МВР – Берковица и членове
на екипите. В началото на срещата г-н Найденов
подчерта, че трябва да се положат усилия да продължи
отговорно да се работи, защото добрите резултати са
важни за всички. С постановление на Министерски
съвет бе одобрено дейността на екипите да стане
постоянна и се регламентираха ангажиментите на
всички институции. От изнесената статистика на
срещата стана ясно, че трите екипа, които са работили
на територията на Община Берковица, са свършили
голяма по обем работа. 79 са децата и учениците
със статут на неоткрити или в чужбина. До края
на месец септември трябва да бъдат обхванати
всички, отпаднали през учебната 2017/2018 година.
Проучванията сочат, че най-честите причини
за повторното отпадане на децата и ученици са
заминаване в чужбина, преместване на семейството
на друг адрес без детето да е било отписано или
записано в друга детска градина или училище,
нежелание или неглижиране от страна на родителите,
здравословни проблеми на детето или родителя.

„Александровска“, „Райко Даскалов“,
„Брези“,
„Македония“,
„Бдин“,
„Мусала“,
„Тодор
Каблешков“,
„Грамада“, „Еделвайс“, „Николаевска“,
„Атанас
Кюркчиев“,
„Шейново“,
„Поручик“
„Загорски“,
„Поручик
Грозданов“, „Хризантема“, „Тинтява“,
„Парчевич“, „Йордан Йовков“, „Алеко
Константинов“, „Иван Вазов“, „Васил
Левски“, „Ясен“, „Пирин“, „Тополите“,
„Средна гора“, „Бор“, „Казаните“ и
всички неупоменати в района улици
29.10 – 02.11. 2018 год.		
Ж.к. „Заряница“, ж.к. „Стара планина“,
ж.к „Изгрев“
05.11 - 09.11.2018 год.		
Квартал „Раковица“
* Почистване на нерегламентирани
натрупвания на отпадъци /растителни,
строителни и битови/ на терени /
улици,
тротоари,
тревни
площи/
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АКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА
„ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА
УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ
НА ПЪТЯ!” СЕ ПРОВЕДЕ В
БЕРКОВИЦА

На 14.09.2018 г. за времето от 11:00 ч. до 12:00 ч. в
Берковица се проведе традиционната акция на
полицията „Децата тръгват на училище. Да ги
пазим на пътя.“ Целта е ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и осигуряване на
превантивни мерки за ПТП с деца. Акцията ще
продължи от 1 септември до 31 октомври 2018 година.
По време на мероприятието, което се проведе на
главния път под бензиностанция OMV, три малки
госпожици от училищата в града – Елена, Силвия и
Ани, заедно със служители на РУ на МВР-Берковица
раздадоха брошури и напомняха на шофьорите
да карат със съобразена скорост и безопасно.
При старта на учебната година в районите на всички
учебни заведения в Община Берковица ще има
засилено полицейско присъствие. Униформените
служители ще следят за недопускане на нарушения
на обществения ред и ПТП с подрастващи. По
време на празненствата през първия учебен ден
и през първия месец от новата учебна година
в районите на училищата и детските градини
ще има дежурни полицейски патрули, които ще
осигуряват безпрепятственото придвижване на
учениците и техните родители и ще осъществяват
контрол с превантивен ефект с цел недопускане на
пътни инциденти. В дните преди 17 септември е
направен оглед на пътните участъци около учебните
заведения – проверени са пешеходните пътеки,
тяхното осветление и изграждането им съгласно
нормативните изисквания. Последната седмица
на септември е обявена за Седмица за превенция
на детската пътна безопасност. Служителите на
Пътна полиция ще извършват засилени проверки
и
специализирани
полицейски
операции,
чиято цел ще бъде максимално ограничение
на пътните инциденти с участието на деца.

НАБИРАТ СЕ КАНДИДАТИ
ЗА КОНКУРСА „КЛАС НА
ГОДИНАТА“ 2018/ 2019 ГОДИНА

В надпреварата могат да участват ученици от V до XI
клас. За включване в конкурса всеки желаещ клас чрез
класния си ръководител изразява писмено своето
желание, попълвайки приложеното заявление.
Заявленията се приемат до 15 октомври 2018 год.
в Общинска администрация – Берковица, стая
117 – МКБППМН. Допълнителна информация
на тел: 0953/ 96013, 0882 909 506 – Филонка
Горанова, секретар на МКБППМН, както и на
място в Общинска администрация – Берковица.
Инициативата се организира за четвърта поредна
година от Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните и Община Берковица. По
традиция наградите за спечелилите класове са:
I
място
–
Еднодневна
екскурзия
по
маршрут
в
България,
избран
от
победителите и техния класен ръководител;
II място – Посещение на местни културноисторически забележителности и организиран
пикник сред природата с много игри и забавления;
III място – Голяма цветна кутия с изненади.
Критериите, по които ще се определят
победителите в края на учебната година, са:
Допуснат минимален брой неизвинени отсъствия;
Среден
училищен
успех
на
класа;
Постижения
в
спорта;
Участия и постижения в състезания и олимпиади;
Участия и отличия в конкурси, фестивали, т.н.;
Участие
в
извънкласни
мероприятия;
Работа по проекти или в полза на обществото;
Липса на наказания от педагогически съвет
или допуснати противообществени прояви;

рисува. На 20 септември 2018 г. тя представи
своята дебютна стихосбирка „Пияните мисли
на една трезва глава. Домакин на проявата бе
Градска художествена галерия „Отец Паисий“Берковица. Стихосбирката на младата поетеса,
която е и студент по право, е един „бунт към
реалността, към забравените ценности в
обществото“. Корицата на книгата е авторска,
дизайнер е Галя Петрова, илюстрациите са
дело на нейния чичо Валентин Герасимов,
а редактор е Елка Бабачева, нейна учителка
по литература. Ана-Мария разказа за своя
творчески път, за хората които са я подкрепили
и насърчили, за хората, които първи са я
докоснали до изкуството. На 4 години са
нейните първи стъпки в музиката, а нейният
първи учител е г-жа Ирина Николаевна. В
приятелски разговори и прочит на любими
МЛАДА ПОЕТЕСА ОТ
стихове от новата книга премина неусетно
БЕРКОВИЦА ДОКОСНА
вечерта. Всеки, докоснал се до това лъчезарно
СЪРЦАТА И ДУШИТЕ НА ХОРАТА дете на природата, разказа за съвместната
им работа. Текстописецът и автор на детски
книги и песни Боби Мирчев бе сред гостите
на събитието. Със своята китара и в дует с
Ана-Мария, той показа още един от талантите
на младата поетеса, а именно – пеенето.
Официални гости на събитието бяха зам.кметовете г-жа Ася Велиславова и г-н Радослав
Найденов, който поздрави Ана-Мария
Герасимова, споделяйки, че тя е успяла да
докосне сърцето и душата на всеки един в залата.

„Търсеща, емоционална и влюбена
„…за да запълниш
в живия живот, в истинските и
празнотата в сърцето
неподправени неща, защото вярва, че
трябва да имаш сърце…“
…“в свят като този е невъзможно да
„Целуната от Бог“ – така я нарекоха нейните се стоплиш, ако от вътре не гориш…“
почитатели, приятели и роднини. Това е Ана- …Това е Ана-Мария!“
Мария Герасимова от Берковица, 19-годишна /Боби Мирчев/
обаятелна млада дама, която пише, пее и
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ТРЕВОГА НА ВЕТЕРИНАРЕН
ЛЕКАР

Тревога, тревога и никога отбой! И така
цял живот, не само аз, но и на хилядите
ветеринарни лекари, отдали живота си, за
опазване здравето на човека и животните от
заразни паразитни болести. Събрах кураж да
споделя моята тревога публично, в последните
години на моя живот, че ветеринарната
съдба е жива. Наблюдавам как се развъждат
и отглеждат кучета, и се развеждат в парка
при наличие на деца с колички, нещо като
съвременна мода. Приветствам в-к Ком
бр. 213/85 от 01.09.2018 г., като будител и
вестител за забраната за разхождане на
кучета на територията на учебни, детски,
здравни, спортни площадки и паркове. При
нарушения 300 лева глоба. Не считам, че е
професионално изкривяване, но наблюдавах
в парка кучешко изпражнение (фекалии)
с тении-дози. Показах го като веществено
доказателство на майките с количките с деца,
въпреки, че не е етично. Докато търсех как да
го отстраня, дойде куче, изконсумира го, след
това дойде котка и кръгът се затвори. Тревога
– 54 % от кучешката тения в Европейския съюз
е от нашата страна. 100-150 деца заразени с
кучешка тения, дори и 4-месечно бебе. Такова
чудо не е имало. Аз споделих тая тревога
с медик и той потвърди, че е наблюдавал
заразени хора. Кучетата се извеждат в парка
за разходка и облекчение (изхождане). Голям
проблем. Видях само една девойка при
изходено куче, събра изпражненията в плик
и го прибра в чантата. Това е служител на
реда от големия град. Следвайте примера,
господа кучелюбители! В моята професия ме
съпътстваха животни - кучета, котки, овце,
крави и оживя писателят Йордан Йовков
със своето предсказание: „Ако можеха да
говорят животните, да казват къде ги боли
и да са щастливи, щеше да е прекрасно.“ В
моята дългогодишна практика като военен
ветеринарен лекар се недолюбвах с колеги и
началници в името на здравето на хората. Не
е тайна, че нашата страна имаше питомникразвъдник за служебни кучета, най-голям в
системата, дори и в света със богата научноразвойна работа. Сега вече мога да разсекретя
моята секретна дисертация, обогатена с
опитни животни-кучета, вълци, сърни, свине,
с призвание „Лекари без граница“ за изпитване
на лекарства за хора и животни. Спасил съм
хора, деца с доставени лекарства безплатно,
за което съм изпитвал завист и омраза към
безумни началници. Оценките, които са
давани от изток и запад, за ветеринарната
служба са били морални и материални
(двамата ми синове завършиха тук като
стипендианти на Хомболския университет,
за което искрено благодаря на германските
професори). Борбата с кучешката тения е
трудна и продължителна. Бия камбаната
на миналото, бия камбаната за в бъдеще
да няма болни хора и затова хуманната
професия лекува човека, а ветеринарната
човечеството. Приканвам специалисти да
вземат отношение, да има кучета, но да са
здрави, да няма бездомни скитащи кучета, а
приюти с опитни кинолози и общесвеници.
Оз. под/к д-р Каменчо Филипов
Гр. Берковица
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К О М - брой 213(85), Събота - 01- Септември 2018 г.
ПРАЗНИЧНО

Бащиното огнище – свидно и мило, домът и семейството
– опорите на човек, паметта и желанието тя да пребъде –
като гарант, че ще ни има – здраво стъпили на родната земя.
8 септември – Рождество на Пресвета Богородица е
празникът, който вече 21 години събира нас – берковчани
от всички краища на страната и света, за да споделим
радостта си от това, че сме заедно – и така ще бъде! Да
споделим надежда за по-добри дни, за достойно настояще
и бъдеще на скъпия ни град. Днес най-хубавото място в
България е нашата любима Берковица, не само заради
всички нас, които сме близо до корена и не сме забравили
повика на сърцето. Защото едно селище, независимо
колко е голямо и къде се намира, го правят хората.
Програмата в празничния ден започна с тържествени
приветствия на официалните лица. Гости на събитието
бяха представител на Видинска Света митрополия,
депутатите от Област Монтана – д-р Илиян Тимчев,
г-н Атанас Костадинов и г-н Димитър Аврамов,
ръководството на Община Берковица и гости от
побратимени сръбски градове. Кметът инж. Милчо
Доцов поздрави всички жители и гости на града. Той
направи равносметка на извършеното до момента от
началото на мандата си. „Имам удоволствието отново да
отчета, че и третата година от настоящия мандат беше
успешна за нас по европейския път на Община Берковица
и ние достойно надграждаме 20-вековната история на
нашия град. И през тази година продължихме успешно
да работим по печеленето на европейско финансиране
и стартиране на същинското изпълнение на проектите
за подобряване на нашата инфраструктура. За трите
години от началото на мандата успяхме да привлечем над
30 млн. лева по национално и европейско финансиране.
Ако първите години бяха на печелене на европейско
финансиране, от тази година започнахме реализацията
на тези проекти. Вече приехме обновената сграда на
РУ Полиция по проект за енергийна ефективност.
В момента работим по още 3 общински и държавни
сгради – администрацията, ДГ „Звънче“, предстои и
стартиране на читалището. Работи се и по 11 жилищни
блока, с което общо енергийно ремонтираните сгради
на територията на нашата община след няколко месеца
ще станат 17 на брой. Един от сладките проекти, който
не е от най-големите, но определено е с най-голям ефект
за всички нас е минералният водопровод от Бързия
до Берковица. С този водопровод, който е на финален
етап, и само след 1 месец ще бъде готов, ние ще дадем
възможност минералната вода да потече в Берковица
и всички берковски инвеститори, а и външни, които
желаят да инвестират и да развиваме спа туризма. Държа
да отбележа, че след като изпълнихме ремонти на над
4 км. водопроводи, предстои по спечелени проекти да
асфалтираме цялостно и да отремонтираме тротоарите на
15 бр. улици по европейски проект и още 10 бр. улици със
собствено финансиране, с което определено ще обновим
вида на нашия град, а и на нашите села, защото по проект
за общински пътища ще отремонтираме 9 общински пътя,
които преминават през селата на общината – Бързия,
Слатина, Боровци и Котеновци. Всичко това и останалите
проекти, които реализираме ще доведат до подобряване
вида на нашите населени места и условията за по-добър
живот. Уважаеми съграждани, разрешете ми да благодаря
на всички за съвместната работа, защото когато казваме,
че има успехи, то тези успехи се постигат благодарение
на колективна работа, благодарение на съвместните
усилия на мен, на моя екип, на администрацията, на
Общински съвет, на съвместната работа с държавните
институции и общински разбира се, на министерства
и управляващи органи, с неправителствения сектор и

с всички останали граждани. Като успех в общинската
политика бих добавил и развитието и на социалнонасочена политика. Само през тази година увеличихме с
още 20 % субсидирането за спортните клубове, помощите
за раждане на дете, за пенсионерските клубове и помощи
за лечение, с което цифрата в това направление достигна
над 200 000 лева, което е 10 % от собствените приходи
на Община Берковица. И не на последно място бих
добавил и успехите в духовното и културно развитие
на нашия град и на нашата община. Аз се радвам, че
нашите деца, нашите културни дейци, нашите спортисти
жънат успехи на национални и международни сцени и с
двата фестивала, които имаме до сега – Лачени обувки
с 26-годишна история и разбира се фолклорният с
60-годишна история. От миналата година ние създадохме
нов фестивал, който определено се утвърди като гвоздея
на фестивалите. Това е фестивалът на духовата музика,
който бе проведен за втори път и имахме удоволствието да
слушаме 10 оркестъра, включително с участие на оркестър
от Република Сърбия. С това мястото на Берковица като
духовен и културен център на българския Северозапад
се доутвърждава и определено става една основна част от
нашата визитка. И когато говорим за развитие на туризма
определено това пак е част от него, защото културният,
фестивалният туризъм също са много важни. Аз искам
още веднъж да благодаря на всички за съвместната
работа, за съвместните усилия, за постигнатите успехи.
Още веднъж ви поздравявам по случай празника.
Пожелавам на всички много здраве, много щастие, много
успехи и нека да продължим да работим все така заедно
за подобряване вида на нашите населени места и за
подобряване живота на нашето население. Честит празник
на всички! Да живее Берковица и да живее България!“
Кметът връчи почетен знак „За граждански принос на
Цветана Петкова Трендафилова и Кристиян Стоянов.
Инж. Доцов връчи и годишните награди за изключителен
принос към Община Берковица за 2018 г. на:
- ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ /ГЕРАСИМ/
ЗА
ВИСОКИ
ПОСТИЖЕНИЯ
В
ОБЛАСТТА
НА
МУЗИКАЛНОТО
ИЗКУСТВО
И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ВЕЛИСЛАВ
ДИМИТРОВ
ПАВЛОВ
ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КИНОТО
И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ТОДОР
КРАСИМИРОВ
ИЛИЕВ
ЗА ВСЕОТДАЙНА РАБОТА С ДЕЦА, МНОГОБРОЙНИ
УСПЕХИ НА КЛУБА ПО ВОЛЕЙБОЛ И ДОСТОЙНО
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
ТОДОР
ПЕТКОВ
ПЕТКОВ
ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИЯ
ЖИВОТ
В
ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
И
ДЪЛГОГОДИШНА
ЧИТАЛИЩНА
ДЕЙНОСТ
ЙОРДАН
РАДИЧКОВ
–
ВНУК
ЗА
ПРИНОС
В
КУЛТУРНИЯ
ЖИВОТ
НА
ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА
БЕРКОВСКИЯ
КРАЙ
За доброто настроение на всички се погрижиха
Младежки духов оркестър-Берковица, Трио Тенорите и
Райна. Кулминацията на празника бе тържествената заря.

духова музика. Пъстрота и настроение внесоха
духовите оркестри, които събраха големи овации на
дефилира. Културното събитие бе открито от зам.кметът на Община Берковица г-н Радослав Найденов,
който поздрави участници, гости и жители на града.
Седемчасовият лудешки маратон на надсвирването събра
хиляди с магията на бързите ритми, обезоръжаващата и
най-големия скептик атмосфера и денонощното веселие.
На площада се извиха кръшни хора. Ако някой попита
какъв е Балканският характер, кое е нещото в него,
което е единствено по рода си, грабващо, непреходно и
често чудновато по очарователен начин за чужденците?
Отговорът е само един: БАЛКАНСКАТА ЛУДОСТ и
способността винаги и навсякъде да се забавляваме
!!! На берковска сцена отново извиси глас Руслан
Мъйнов, който за втора година е водещ на събитието.
10 оркестъра участваха в конкурсната част на БДМ Феста.
Тричленно жури с председател Пламен Марков, диригент
на Плевенски общински духов оркестър, и членове
Георги Красимиров( Герасим) и Иван Павлов, секретар
на НЧ „Иван Вазов-1872“ и ръководител на Младежки
духов оркестър „Берковица“ оценяваше участниците за
музикалност, виртуозност, артистичност и атрактивност.
Победител стана духовият оркестър от гр. Сандански.
Журито не присъди второ място, а на трето място класира
два оркестъра – Духовия оркестър от село Литаково и
Духовия оркестър на гр. Троян. Поощрителни награди
получиха Младежки духов оркестър „Берковица“ и Духов
оркестър „Монт мюзик“, гр. Монтана. Организаторите
на фестивала – Берковската духова музика и Община
Берковица са убедени, че събитието продължава да
затвърждава традициите на този край в областта на
духовите оркестри и спомага за развитие образа на
Община Берковица като дестинация за културен туризъм.

Произведено в Берковица бе един от акцентите на
програмата за празника на Берковица. 21 местни майстори
представиха своите занаятчийски произведения, които
предствляваха интерес за жителите и гостите на града.
В експозицията бяха включени и експонати, изработени
в арт-ателиетата на социалните домове в Берковица.
Произведенията бяха разположени на пл. „Йордан
Радичков“. На изложбата можеше да се видят сувенирите
на ЦОП Берковица, недялан камък на Валентин
Пешков, сувенири на Рашка Панова, килимарство
на Златка Михайлов, дърворезби на Иван Ганов,
рекламни материали на Туристически информационен
център, пчелни продукти на Екопчелин, с. Слатина
и др. Изложението „Произведено в Берковица“ бе
посетено от кмета на Община Берковица инж. Милчо
Доцов със своя екип. Г-н Доцов лично уважи всеки
щанд и връчи грамоти на майсторите, занаятчиите и
представителите на фирми. Общинска администрация
– Берковица закупи от всеки производител по два
продукта, за да стимулира и уважи работата им. С
богатата програма по случай празника, общинското
ръководство се надява да превърне честванията в
запомнящо се събитие не само за жителите на Берковица,
но и за многобройните посетители на града под Ком.

Духовата музика е неделима част от културното
богатство на България и на Балканите. Съхранила
духа и темперамента на народа ни,
тя е обичана
и днес. Грандиозен Северозападен фестивал на
духовата музика завладя Берковица на 9 септември.
Второто издание на БДМ ФЕСТ събра хиляди
на площад „Йордан Радичков“ в града под Ком.
Проявата започна с дефилир, който огласи в ранния
следобeд центъра на града. Начело на шествието
бяха Мажоретен състав към НЧ „Иван Вазов-1872“, Негово Високопреосвещенство Видински Митрополит
Даниил отслужва Света литургия в храм “Рождество
Младежки духов оркестър – Берковица и Берковската
Богородично”, гр. Берковица
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