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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Днес Община Берковица се присъединява 
към  честването на 3 декември – 
Международния празник на хората 
с увреждания, които имат куража в 
трудните времена, в които живеем, да 
отстояват  правото си на личностна  

изява и на достоен живот.
Ние сме убедени, че все още обществото ни 
дължи много на хората в неравностойно 
положение. Трябва Ви подкрепа и 
разбирателство, когато се сблъсквате 
с нелеките условия на живот. Важно е 
да отбележим, че се научихме да говорим 
за хората с увреждания не „За“ тях, а 
да говорим „С“ тях. Смятаме, че все още 
има какво да се свърши, за да се облекчи 
ежедневието Ви и да бъде животът по-
лек, по-сигурен, спокоен и полезен. Нека 

заедно  работим  това да се случи.
Уверяваме Ви, че в наше лице  ще имате 
подкрепа и готовност за съдействие. 
Продължете с все така нестихваща сила 

и кураж да отстоявате себе си и 
мечтите си!

Пожелаваме Ви здраве и делници, 
изпълнени с много доброта, топлина, 

приятелства и успехи!

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Иван Кирилов                                                                                     
Председател на ОбС-Берковица                                                         

ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДНИТЕ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ НА 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

6  ДЕКЕМВРИ 

17.15 чАСА – ЗАПАЛВАНЕ 
СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА 

ЕЛхА С учАСТИЕТО НА ВГ 
„ЛАчЕНИ ОБуВКИ” – ПЛ. 

„ЙОРДАН РАДИчКОВ” 

13 ДЕКЕМВРИ
17.30 чАСА – КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 

НА  ОБЕДИНЕНА ШКОЛА ПО 
ИЗКуСТВАТА “ПРОф. ПЕТКО 

НАуМОВ” КъМ НАРОДНО 
чИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ 
- 1872” –  ДЕТСКИ ЦЕНТъР 

„КАМБАНКА”

18 ДЕКЕМВРИ
18.00 чАСА – “КОЛЕДНО 

НАСТРОЕНИЕ” - МуЗИКАЛНА 
ПРОДуКЦИя НА ВГ „ЛАчЕНИ 

ОБуВКИ” С РъКОВОДИТЕЛ 
КАМЕН ПуНчЕВ И учЕНИЦИ 

ОТ КЛАСА НА ЛАРИСА СИМОВА 
КъМ НАРОДНО чИТАЛИЩЕ 

„ИВАН ВАЗОВ - 1872”–  ДЕТСКИ 
ЦЕНТъР „КАМБАНКА”

19 ДЕКЕМВРИ
17.30 чАСА – “МАГИяТА НА 

КОЛЕДА” - МуЗИКАЛНА 
ПРОДуКЦИя НА учЕНИЦИ ОТ 

КЛАСА НА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
КъМ НАРОДНО чИТАЛИЩЕ 

„ИВАН ВАЗОВ - 1872”–  ДЕТСКИ 
ЦЕНТъР „КАМБАНКА”

20  ДЕКЕМВРИ
10.30 чАСА - ИЗЛОжБА 

НА КОЛЕДНА уКРАСА – 
ЕТНОГРАфСКИ МуЗЕЙ – 

БЕРКОВИЦА

21 ДЕКЕМВРИ 
10.30 чАСА – ТРАДИЦИОНЕН 

КОЛЕДЕН БАЗАР С ТОМБОЛА – 
ОБЩИНСКИ ПАЗАР

25 ДЕКЕМВРИ 
11.00 чАСА – “ОЙ КОЛЕДО, 

МОЙ КОЛЕДО“ - ПРАЗНИК НА 
ПЛ. “ЙОРДАН РАДИчКОВ” С 
учАСТИЕТО НА МИРОСЛАВ 

ТОШЕВ И ПОДАРъЦИ ЗА 
ДЕЦАТА ОТ ДяДО КОЛЕДА

31 ДЕКЕМВРИ 
00.30 чАСА – НОВОГОДИШНО 

ВЕСЕЛИЕ С учАСТИЕТО 
НА „БЕРКОВСКАТА ДухОВА 

МуЗИКА”, ВИНО И ЗАРя – ПЛ. 
„ЙОРДАН РАДИчКОВ”

МИНЕРАЛНА чЕШМА В ПАРК 
„СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

Във връзка с изграждане на новия 
минерален водопровод,  в парк „Св. Георги 
Победоносец“ ще бъде монтирана минерална 
чешма с четири крана и монументално 
декоративен елемент. Отпадната вода ще 
се заусти в съществуващата канализация. 
Прилежащото пространство  ще се оформи 
като кът за почивка с  достъп от две страни. 
Ще бъдат монтирани четири осветителни 
тела. Стойността на проекта е в размер 
на 20 000 лева. Изпълнител на обекта е  
ЕТ „РИ – БИЛД – РУМЯНА МИТОВА.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ЗАПОчВА ИЗПъЛНЕНИЕТО 

НА ПРОЕКТ ЗА ТуРИЗМА ПО 
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИчНО 

СъТРуДНИчЕСТВО
Кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов подписа договор за изпълнение на проект 
“JOYRIDE-Общи ресурси и инициативи, посветени 
на околната среда“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана 
от ЕС чрез ЕФРР и Националния бюджет на 
Република България, с бенефициент Община 
Берковица. Водещ бенефициент по проекта е 
Община Банеаса, Румъния, а партньори са Община 
Аджиджа, Румъния, и българските общини 
Шабла и Берковица. Проектът е на обща стойност 
506 313,73 евро с продължителност 18 месеца.
Целта на проекта е да се идентифицира, оценява 
и насърчава местния туристически потенциал 
на всеки от партньорите по проекта,  да се 
установи мрежа за трансгранично туристическо 
сътрудничество между съществуващите 
туристически информационни центрове, да се 
обучават административни структури на всеки от 
участващите партньори и местните представители 
на бизнеса, свързани с туризма (например: 
хотели, ресторанти, туристически агенции, 
местни водачи), което ще доведе до подобряване 
на качеството на живот на местното население.
Конкретно за Община Берковица са предвидени 
обособяване и обезпечаване на три туристически 
маршрута, водещи началото си от ТИЦ-Берковица 
– до Калето, до Хайдушките водопади и до връх 
Ком, на които ще бъдат разположени беседки, 
пейки с маси, пейки и кошчета, цветарници 
и каскадни цветарници, пергола с пейки, 
информационни табла, указателни знаци и 
табели, стойки за велосипеди; ще бъдат закупени 
за туристическия информационен център  
лаптоп,  камера и  дрон; ще бъдат организирани 
две пресконференции, изготвяне на портфолио 
с туристическите пътеки, туристически 
пътеводител и туристическа карта.
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„ДъРжАВАТА И ОБЩИНИТЕ ДА 
ВъРВяТ РъКА ЗА РъКА“ – ТОВА 

ПРИЗОВА ЗАМЕСТНИК-КМЕТъТ 
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ НА 

КОНфЕРЕНЦИя В СТОЛИЦАТА

На 13 ноември 2018 г. зам.-кметът Радослав 
Найденов взе участие в международна 
конференция „Образование и бизнес: Без 
граници“, проведена в хотел „Маринела“ в 
столицата. Събитието се излъчи на живо в ефира 
на телевизия Bulgaria ON AIR, преки излъчвания 
на сайта www.bgonair.bg  и чрез Facebook Live. 
То бе открито с изпълнение на Берковската 
духова музика. Международната конференция 
бе трибуна на нови идеи, вдъхновяващи 
примери и обмяна на ценен опит с известни 
експерти от България и света. В 4-минутно 
експозе, зам.-кметът Радослав Найденов 
представи нашата община, Северозапада и 
общуването без граници. Ето какво сподели 
той: „ Образованието и културата са неразривно 
свързани. Ние започнахме с Берковската духова 
музика. Тя е културната визитка на Берковица и 
има над 50-годишна история. Зад гърба й стои 
Младежка духова музика, която се подготвя 
в момента и ще бъде нейно наследство.  Ще 
ми позволите малко предистория. През 2006 
година няколко български и сръбски общини се 
обединихме. Това бяхме общините Берковица, 
Вършец, Чупрене, Чипровци, Годеч и сръбските 
Зайчар, Димитровград, Пирот и Княжевац. 
Обедини ни не друго, а това, че сме с еднакви 
показатели и сме близки географски. Обедини 
ни това, че имаме едни и същи проблеми – 
застаряващо население, миграция на младите и 
липса на перспектива. Обедини ни надеждата, 
че заедно ще можем да кандидатстваме, 
че заедно ще изпълняваме проекти и ще 
правим културен обмен. Какво се получи за 
тези години? Подобрихме културния обмен. 
Определено ние имаме фолклорен фестивал, 
който е с над 60-годишна история. В него 
взимат участие талантливи музиканти, певци и 
състави. Децата от България и Сърбия взимат 
участие в Международния детски фестивал 
на изкуствата „Лачени обувки“, който е на 26 
години. И така преди две години, съвместно 
с Берковската духова музика, направихме 
фестивала на духовите оркестри. Той е много 
популярен, радва се на хиляди хора от страната, 
които идват от различни краища. Да, успяваме 
със скромни усилия и средства, изцяло с 
общинския бюджет да се справим и културният 
обмен се получава. Но дали ни е достатъчно? 
Мога да си позволя да направя паралел с 
Княжевац. Там държавата и общината вървят 
ръка за ръка. Преди години направиха мащабен 
проект, който е за ски писта на Бабин зуб. Имат 
13 км. писти и хотели. Резултатът е, че когато 
държава, общините и бизнеса работят ръка за 
ръка нещата се получават. При нас за съжаление 

не е така. Ние също имаме амбициозен проект и 
бих призовал държавата да ни помогне и да не 
мобилизира всички сили и средства в Банско, 
защото най-изостаналият край на България 
е Северозападът. Така, че много бих се радвал 
като говорим за бизнес и образование, да се 
гледа пропорционално на всички краища 
на България, защото децата са едни и същи, 
и всички имат право на образование. Да, 
границите станаха малки. Да, всички виждаме 
какво става по света. Болно ми е, че когато 
по Еразъм, Коменски и др. програми правим 
обмен, идват при нас, отиват си, оставаме с 
добри впечатления, но нищо не се променя. 
НЯКЪДЕ ГРЕШИМ ВСИЧКИ.  Така, че ще се 
радвам не само да гледаме, но и реално да се 
съревноваваме с другите страни. От наша страна 
бихме положили максимални усилия за това, 
даже мисля, че ги полагаме. ПРОСТО ИСКАМЕ 
ПРОМЯНА!“ Сред присъстващите лектори на 
конференцията бяха Н.Пр. Масато Ватанабе, 
посланик на Япония, Проф. Иван Илчев, Член-
кор. на БАН, Камен Воденичаров, продуцент, 
Диего Перейра Алманаси, студент от Бразилия, 
Чиприан Михали, директор за Западна Европа на 
Международната агенция за франкофония и др.
Международната конференция „Образование 
и бизнес“ се провежда от 2014 г. по 
инициатива на национална телевизия Bul-
garia ON AIR. В 8-те досегашни издания, 
във фокуса на събитието попадат широк 
спектър от теми, свързани с образованието, 
устойчивите общности, лидерството, медиите, 
комуникациите, регионите и други важни 
за обществото дискусии. Тя посочва пътя на 
знанието в сферата на науката, културата, 
творчеството и технологиите. Международната 
конференция фокусира вниманието на 
балканските държави, общините и бизнеса 
върху превръщане на образованието в 
акселератор за икономически растеж.

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ 
ЗЕЛЕНИТЕ, СТРОИТЕЛНИТЕ И 

ЕДРОГАБАРИТНИТЕ ОТПАДАЦИ 
СЛЕД ИЗВъРШЕН РЕМОНТ  И/

ИЛИ ПОчИСТВАНЕ В ДОМА НИ?

От 01.11.2016 г. Община Берковица 
въведе нова услуга за гражданите на гр. 
Берковица за изнасяне на строителни и 
едрогабаритни отпадъци след извършени 
ремонтни дейности в домовете.
ЛЕСНО И УДОБНО    в       5 стъпки………
Какво трябва да направим?
Всеки гражданин на гр. Берковица /с 
изключение на живущите в съставните 
селища/, който желае да се освободи от 
строителни и едрогабаритни отпадъци 
е необходимо да подаде заявка за 
извозване на тел. 0953/88374 или в 
администрацията: ул. „А. Страшимиров“ 
№ 2 /третия етаж на пожарната/;
Строителните отпадъци трябва 
да бъдат поставени в чували, 
а едрогабаритните отпадъци – 
приведени във вид, удобен за товарене.
Количеството на отпадъка не трябва 
да надвишава 2,5 куб.м. - 30 лв. за 
един курс. Не се допуска смесването 
на различните видове отпадъци.
В деня и часа на извозването отпадъците 
трябва да бъдат изнесени от дворното място 
на тротоара. Извозването се осъществява в 
интервала: от 07.30 ч. до 16.00 ч. за дните 
от понеделник до петък /включително/.
Общинско мероприятие „Комунални 
дейности“ като изпълнител на заявката 
проверява адрес, естество на отпадъците, 
вид, в който са подготвени за извозване 
и уточнява сумата за заплащане.
ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА 
СТРОИТЕЛНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ 
ОТПАДЪЦИ В и ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ 

ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ!
ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ТЕЗИ 
ИЗИСКВАНИЯ, ОТПАДЪЦИТЕ 
НЯМА ДА БЪДАТ ИЗВОЗЕНИ И 
ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЯХНОТО 
ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ 

НОСИ СТОПАНИНЪТ.
НАРУШИТЕЛИТЕ СЕ НАКАЗВАТ С 

ГЛОБА – 300 ЛЕВА!
Община Берковица след като почисти 
локални сметища в града постави табели, с 
които се забранява изхвърлянето на битови и 
други видове отпадъци. Такива са поставени 
на улиците „Калето“ и „Рила“, „Асен 
Златарев“ и „Тракия“, „Шабовица“ и „Ком“. 
Табела ще бъде поставена и при ДГ „Пролетна 
дъга“ след като бъде почистен терена.

СъОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ 
„МЕСТНИ ПРИхОДИ“

Уважаеми СЪГРАЖДАНИ,
Отдел „Местни приходи“ на Общинска 
администрация – гр. Берковица  уведомява, 
че на 31.10.2018 г. изтече срокът за плащане 
на данък върху недвижимите имоти, такса 
битови отпадъци и данък върху превозните 
средства за 2018 г. Община Берковица предприе 
мерки срещу всички некоректни длъжници, 
които имат публични задължения за минали 
години, за принудително събиране  с всички 
произтичащи от това негативни последици.
Напомняме Ви отново, че собствените приходи 
на общината се използват за подобряване на 
жизнената среда, издръжката на социалните и 
детски заведения и поддържане на чистотата, 
за да можем да се гордеем с нашия красив град!
Ако вече сте заплатили задълженията си –  

БЛАГОДАРИМ ВИ!
Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел 

„Местни приходи”.
Работното време от 8.30 до 12.00 и 

от 12.30 до 17.00 часа.
Телефон за връзка за плащане: 0953/89 113;

Телефон за връзка – справки, информация за 
други данъчни услуги: 0953/89 136.

Безкасово плащане СМЕТКА:  
IBAN: BG35UBBS80028413870905,

Обслужваща банка: ТБ „ОББ“ АД, клон 
Берковица, BIC код: UBBSBGSF

На мястото на БИН в платежното нареждане или вносната 
бележка се попълва КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ. Кодовете 
може да ги видите от официалния сайт на общината 
в категория „Администрация“, секция „Сектор МДТ“.
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чИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ…

БЛАГОДАРНОСТ ЗА 
НЕПОЗНАТИТЕ БЕЗИМЕННИ 
И ПОЗНАТАТА СЛужИТЕЛКА 

МАРИЕЛА
Изразявам голямата благодарност към непознатите 
безименни служители от енергото в гр. Берковица 
и служителката от ВИК – Мариела за съвестното 
си изпълнение на служебните задължения. В 
продължение на повече от 20 години всеки ден 
контролирам и се самоконтролирам – записвам 
дневна, нощна изразходена ел. енергия и като ми дойде 
фактурата налагам и се наслаждавам на честните 
електроконтрольори. Хвала и чест на справедливите 
безименни ел. техници. Другата служителка от ВИК 
г-жа Мариела, ежемесечно посещава дома ми. Тя е 
внимателна и всички от блока я чакаме. Винаги е 
точна и се предава от човек на човек, че Мариела 
водарката е тук, отчита изразходената вода и няма 
хора недоволни, за което всички й благодарим. 
Благодарим на такива честолюбиви служители 
от нашия красив подбалкански град – Берковица. 
С уважение,
Каменчо Филипов

ВЕТЕРИНАРНИяТ ЛЕКАР 
ПРОДъЛжАВА ДА РАЗКАЗВА.

 „ВСЕКИ СПОМЕН Е жАЛБА ПО 
НЕЩО. ВСяКА жАЛБА Е ПъЛНА 

С ТъГА“ /яВОРОВ/
След дълго, продължително следване във 
ветеринарен техникум след гимназия, ветеринарен 
институт, следва разпределение и задължително 3 
(три) години работа на участък с крилатата фраза: 
„Където народът, там и ние“. Озовах се там след 
разместване за съпругата, медицински работник 
с дете на ръце. Тя вече е покойник в китното и 
красиво село Гаганица. С колата се срещнахме на 
автоспирката. Подписах приемо-предавателен 
протокол с неудовлетворение, че напуска участъка 
и заминава на новия. С нетърпение чаках да видя 
службата, да се запозная с ветеринарния техник, 
но той ме посрещна хладно с неудовлетворение, 
че съм нежелан и за него. Ветеринарната служба 
бе в стара частна къща.  На сутринта първият 
стопанин пристигна без животно, поздрави ме 
с „Добър ден, господин докторе!“, свали шапка 
„Аз съм Йордан Наков“. Аз изтръпнах и бързо му 
отговорих: „Аз не съм господин доктор, а другарю 
лекар…“, но той продължи: „На всеки може да се 
каже другарю, но на лекаря се казва „Господин“, 
„Бог“. Дали този човек беше прочел или човешката 
памет, съхранила и предала предсказанията на 
Холандския художник Галциус (1555 г.-1617 г.) как 
изглежда лекаря в очите на своя пациент – Бог, 
Ангел, Човек и Дявол, валидни и познати и днес. 
Надеждата му беше в мене. “Чакаме те на обяд 
да видиш овцете, да ги застраховаш.” Разбрах с 
какви хора ще работя. Местните хора са с висок 
интелектуален потенциал, има професори, лекари, 
поети, писатели, народен представител – Методи 
Петров – Волгата, но с голямо текучество на 
кадри, ежегодна смяна на ръководния персонал 
със задочни специалисти, учащи, които като 
завършат напускат. Участъкът беше на първо 
място по смъртност на животни – телета, агнета, 
овце и болести. Обходих участъка, ваксинирах 
животните – кучета, овце. Носех тетрадка, пишех, 
учех ги на предпазване от болестите по животните. 
Учех се и аз и никой не ме питаше „Кой си ти? 
Знаеш ли кои сме ние?“ Срещах се с животновъди, 
ловци и пчелари. Обхождах Гаганица, Бистрилица 
и Калиманица (вече последната не съществува). На 
Живовска спирка тогава, сега е на дъното на язовир 
Огоста, е срещата на двата рейса от Михайловград 
(Монтана) и Берковица, пълен с ловни кучета и 
ловци. Обстановката в района и страната бе сложна 
– имаше бяс по лисиците и човек, драл лисица, бе 
умрял.  Качих се в рейса за Гаганица и попитах: 

„Ваксинирани ли са кучетата от бяс и имат ли 
ветеринарни книжки?“ Всичко мълчи. Казах на 
шофьора да спре и ги свалих без ропот. Слязох и 
аз, представих се, че съм ветеринарен лекар и им 
казах за заболяванията в участъка. Само един от 
ловците каза, че са разбрали и следващия път ще 
изпълнят дадените указания. След няколко дни 
ме извикаха овчарите от Калиманица и ми казаха, 
че са минали ловците с Данчо Попа, който е казал, 
че ветеринарният лекар ги е свалил от рейса. Аз 
им отговорих, че поп  не видях и не ги познавам. 
Тогава негов съселянин и роднина ми каза, че това 
е Йордан Радичков, който учел духовно училище и 
затова му викали Данчо Попа. После учил гимназия 
в Берковица и е писател. Те му казали, че имат 
ветеринарен лекар. Обади ми се главния лекар на 
окръга д-р Вълов и ме пита: „Кога стана доктор, 
кога стана калайджия да сваляш хората от рейса? 
Това са първенците на властта с Йордан Радичков.“
На първото съвещание на окръга се разгледа 
здравеопазването на животните. Присъстват и 
първите хора. Председателят на Окръжния народен 
съвет Спас Илиев ми изказа служебна благодарност 
за безупречната работа и хората знаят, че има 
ветеринарен лекар д-р Филипов, а цялата зала 
ахна, че имам един петък работа и вече първенец, 
а след 3 години в участъка – ниска смъртност и 
безплодие. Това ми беше атестацията и да ме канят 
да стана военен ветеринарен лекар. Работих при 
социализма и демокрацията. Какво учажение! 
Като минавах по улиците като военен навсякъде 
възрастните по пейките ставаха и се представяха: 
Старшина, участник в Първата световна война, 
подпоручик, герой от Втората световна война и т.н., 
а аз със самочувствие. Сбъдната мечта – да бъда 
офицер доктор, най-добрия между офицерите и 
най-добрия офицер между ветеринарните доктори.  
Днес е сложна епизоотична обстановка. Тежка 
е работата на ветеринарния лекар. Парадокси. 
Протести против умъртвяване на животновъдни 
стада. Отношението на ветеринарите към 
заразните болести преди и сега е критерий за 
съпротивителните сили на обществото. В три 
вестника над 55 години, бр. 41/8.10.2018 г. , Златна 
възраст бр. 40/ 12.10.2018 г. и Минаха години 
бр. 41/ 8.10.2018 г. една и съща статия с едно и 
също съдържание на Христо Василов Христов. 
Референта от Правец е дал много точно кой 
решава да се лекуват болести, че има специалисти 
– ветеринарни лекари, и това е сходно със случая 
от групата на Данчо Попа – Радичков в зората на 
социализма и следващия, днес в демокрацията. 
Налагало се внос на якове от Монголия, но се оказва, 
че са били болни от бруцелоза. Авторът на статията 
Христо Христов – Референта и полк. Димитров 
са хората за закупуване на яковете, но Референта 
връща полк. Димитров и написва писмо до генерал 
Кашев. Полк. Димитров докладва на ген. Кашев и 
той му отговаря:  „Ние с теб не разбираме от тези 
работи и отиди в НПО „Ветеринарно дело“ и вземи 
техен специалист и реши въпроса.“ Днес партиите 
превърнаха бедствието чума в политически спор. 
Точно това е изпуснато в редакцията на вестник 
„Златна възраст“ и „Над 55 години“, а е останало във 
в-к „Минаха години“ бр. 41/ 8.10.2018 г. Съобщава 
се за заболяване на болни животни от „бруцелоза“ 
и за заразен ветеринар. Тя е зооноза, удря нервната 
ситема, бъбреците и половата система. Предава 
се със сурово мляко и млечни продукти от болни 
животни. Боледуват и кучета. Имах нещастие 
при закупуване на 20 кучета да внесем болни от 
„бруцелоза“ , да приложим лечение и да разнесем 
заболяването. Вместо 20 да убием, убихме стотици, 
но опазихме личния състав от заболявания. Днес 
на авторитета на ветеринарния лекар понякога 
не се държи, а това оказа се удължава срока за 
ограничаване и ликвидиране на опасните болести 
по животните и зоонозите, предаващи се на хората.

Ветеринарен лекар
Д-р Каменчо Филипов

В БОРОВЦИ ОТБЕЛяЗАхА 
СВЕТОВНИя ДЕН ЗА БОРБА С 

ДИАБЕТА

В село Боровци клуб „Диабетика“ организира 
среща на клубове от региона по повод 
Световния ден за борба с диабета – 14 ноември. 
Събитието бе уважено от зам.-кметът на 
Община Берковица Биляна Тодорова, кметът 
на село Боровци Валери Петров и кметове на 
села от общината. В срещата на диабетиците 
участва и пенсионерски клуб от  Монтана.
От името на ръководството на Община 
Берковица г-жа Тодорова поднесе поздравите 
от кмета инж. Милчо Доцов. Община 
Берковица винаги се е възхищавала от високия 
борбен дух, така необходим за трудното 
ежедневие на хората, болни от диабет. 
Общинското ръководство изразява своето 
уважение и уверение, че винаги може да се 
разчита на неговата съпричастност и подкрепа.
Поздрав към присъстващите на 
събитието отправиха малчуганите 
от ДГ „Червената шапчица“, които 
получиха заслужени аплодисменти.
След приключване на официалната част всички 
хора, уважили събитието, споделиха скромен, 
но весел обяд и се заредиха с добро настроение.

В СЕЛО БъРЗИя СъЩО 
ОТБЕЛяЗАхА СВЕТОВНИя ДЕН 

ЗА БОРБА С ДИАБЕТА

На 14 ноември се отбеляза 
световния  Ден за борба с диабета.
По    този повод в с. Бързия на гости бяха 
членове на пенсионерски клуб 
от село Игнатица общ. Мездра.
Те бяха посрещнати от местния пенсионерски 
клуб „Клисура“ с хляб и сол и стръкче здравец.
Бориска Гълъбова и Цветана Сотирова 
приветстваха гостите, а певческата 
група ги поздрави с няколко песни.
С кратка програма се включиха и децата 
от ДГ „Васил Левски“, с. Бързия, които 
танцуваха на гостите, а те ги аплодираха бурно 
с насълзени очи. Настроението повдигна 
и Нейджъл, която изпя няколко песни.
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НАША СъГРАжДАНКА И 
БИВШ СЛужИТЕЛ НА ОБА-

БЕРКОВИЦА ЗАВъРШИ 
уСПЕШНО МАРАТОНА В НЮ 

ЙОРК

Анна В. Григорова от Берковица, състезател на 
СКО „Берковица-2000 от миналото, държавна 
шампионка по ски ориентиране и бивш 
служител на администрацията, се включи 
в тазгодишното издание на маратона в Ню 
Йорк. Той стана най-масовото състезание 
на класическите 42.195 км в историята. За 
първи път повече от 50 000 души финишират 
в надпревара по маратон. Сред завършилите 
имаше 7 българи, сред които берковското 
момиче Анна Григорова, а също и Павлина 
Генова-състезател по спортно ориентиране. 
В социалните мрежи нашата съгражданка 
споделя: „Чувствам се привилегирована и много 
горда, че съм една от тях.“  Анна Григорова е 
бивш възпитаник на ПГ „Д-р Иван Панов“, 
гр. Берковица. Тя е работила и като директор 
на дирекция в общинска администрация 
в един от мандатите на кмета инж. Милчо 
Доцов. Община Берковица поздравява и се 
гордее с нашата съгражданка, която е част от 
визитната картичка на Берковица пред света!
Надпреварата в Ню Йорк се провежда за първи 
път през 1970 година, когато участват 127 атлети. 
Те правят 4 обиколки на Сентрал Парк. Днес 
бегачите са от цял свят, а трасeто преминава 
през пет от най-големите квартали на града.

ПРОДъЛжАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ОБЛАГОРОДяВАНЕ НА 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Продължава политиката на Община 
Берковица за облагородяване на града и 
селата в общината. През месеца се работеше 
по демонтаж на стари плочи и направа на 
тротоар по ул. „Николаевска“. Фирмата 
изпълнител на ремонтните дейности е 
„Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана. 
Сумата за ремонт е в размер на 12 500 лв. 
без ДДС, собствени средства на Община 
Берковица за текущ ремонт. Общината е 
предвидила и средства за рехабилитация 
на общинска пътна мрежа в селата 
Бокиловци, Песочница, Балювица, Гаганица, 
Лесковец, Черешовица и Пречиствателна 
станция, рехабилитация на улица около 
площадно пространство в с. Замфирово и 
рехабилитация на промишлена зона. До 
момента Община Берковица е асфалтирала 
алеите в гробищния парк и сега се работи 
по текущ ремонт на улици в Берковица.

КМЕТъТ ИНж. МИЛчО ДОЦОВ 
ПОСРЕЩНА ШАМПИОНИТЕ НА 

БЕРКОВИЦА В КАБИНЕТА СИ

Завърши състезателната година за отборите по 
Приложно колоездене на Община Берковица. 
За поредна година са най-добри и при двете 
възрастови групи, което им позволи да спечелят 
преходната купа за комплексен победител. 
Кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов посрещна „Шампионите на Берковица“, 
както ги нарече той, в кабинета си. Инж. Доцов 
се обърна към тях с думите: „Вие, деца, сте 
шампионите на Берковица, България и света. 
Непрекъснато ни радвате с победи, призови 
места и купи. Вашите завоевания ще посрещат 
и гостите на общината, защото купите ви ще 
бъдат пoставни на видно място в сградата.“ По 
време на срещата колоездачите представиха  
заслужените 11 купи от своите състезания. 
Те за пореден път доказаха, че са отличници 
и с право заемат заслуженото първо място в 
отборното класиране. Колоездачи и треньори 
изказаха своята огромна благодарност към 
ръководството на общината и кмета инж. Доцов, 
за цялата помощ, която са получили по време на 
шестнадесетгодишното съществуване   на отбора.
Няма как да не споменем, че берковските 
състезатели показаха завидни умения. При 
тях основните принципи са приемственост и 
постоянство. Сред присъстващите на срещата 
бяха: републиканските шампиони Ралица 
Каменова и  Румен Григоров, Йоана Трендафилова 
с второ място, Крис с четвърто място, Алекс 
Митов с четвърто място, Петър Витанов с 
второ място и Валери Томиславова, Георги 
Яврийски и Свилен Клименко с трето място.
Г-жа Петкова сподели, че всички постигнати 
успехи не биха могли да се реализират без 
подкрепата на инж. Милчо Доцов – Кмет на 
Община Берковица. Инж. Доцов, за пореден 
път заяви пълно съдействие, както от своя 
страна, така и от страна на Община Берковица, 
за развитието на Приложното колоездене. 
Кметът не пропусна да поздрави и благодари 
на неуморните треньори на децата – Цветана 
Петкова и Вячеслав Трендафилов. Инж. Доцов 
сподели още, че за година общината харчи около 
160 000 – 170 000 лева са спорта. Той изрази 
готовност и за създаване на клуб на младежите 
заедно с Младежкия общински съвет.
В края на срещата инж. Милчо Доцов 
получи златен медал, специално подарен 
му от Светослав Кръстев-Председател 
на Националното движение по 
приложно колоездене към СБА-София.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ОСИГуРИ ЗАЕТОСТ НА 10 
БЕЗРАБОТНИ С ТРАЙНИ 

уВРЕжДАНИя

От  31.10.2018 г., Община Берковица назначи 
10 безработни с трайни увреждания по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“, проект 
„Обучение и заетост на хора с трайни 
увреждания“. Трудовите договори на хората 
връчи зам.-кметът Радослав Найденов. Той се 
обърна към писъстващите с думите: „Община 
Берковица никога не е пропускала възможност 
за осигуряване на заетост на безработни. Ще 
продължим така и занапред и се надявам все 
повече хора да намерят работа и препитание“.
Безработните с трайни увреждания са 
назначени на двугодишни трудови договори 
на 8-часов работен ден.  3-ма от тях ще бъдат 
пазачи в кметство Замфирово, ДГ „Пролетна 
дъга“ и Детска ясла, 3-ма технически 
сътрудници в клуба на хората с увреждания 
в Берковица, с. Замфирово и с. Боровци, 
2-ма изпълнители в Художествена галерия 
и Етнографски музей, 1 трудотерапевт в 
ЦНСТДМУ и 1 разносвач на храна в с. 
Котеновци. До момента в Община Берковица 
по програми са наети 60 безработни лица.
Основната цел на програмата е повишаване 
пригодността за заетост  и осигуряване на заетост 
на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” 
безработни хора с трайни увреждания като 
предпоставка за преодоляване на социалната 
им изолация и пълноценното им интегриране 
в обществото, насърчаване на работодателите 
да наемат на работа безработните, обект на 
Програмата, развитие на партньорството на 
всички нива при реализацията й, създаване 
на условия за достоен и самостоятелен 
живот за хората, обект на Програмата.

НАЕТИ ПО ПРОГРАМИ 
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОчИСТВАТ 

В ГРАДА И ОБЩИНАТА
Назначени безработни по програми в 
Община Берковица активно почистват 
улици и паркове. Към монетна лицата 
от временна заетост са почистили улица 
„Атанас Кюркчиев“, ул. „Александровска“ 
/окопаване и подрязване на розите/, 
парк „Пашината“, тротоарите около 
Второ училище „Христо Смирненски“.   
Почистени са  ул. ‚Хаджи Петър Хаджи 
Илиев“, където са махнати храстите 
и са изрязани надвисналите клони. 
Облагородяването ще продължи в 
паркове, градинки и възлови места в града.


