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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Посрещаме новата 2019 година 
с много надежди и мотивация 
за градивни промени и лично 
щастие. Тази нова година 
има всички необходими 
предпоставки да бъде още по- 
успешна за нашата община. 
Важно е всеки от нас да си 
извлече необходимите поуки от 
изминалата година и с повече 
мъдрост да извърви своя път и 

през новата. 
Нека си пожелаем    добра и 

успешна 2019 г., в която 
с лекота и вяра да 
преодоляваме изпитанията 
и предизвикателствата на 

времето.
Нека дните ни бъдат пълни с 

поводи за усмивки и обич.
Пожелаваме на Вас и 
семействата Ви много здраве 
и попътен вятър във всичко, 

което  сте  планирали! 
Вярвайте в доброто!

ЧЕСТИТА НОВА 2019 ГОДИНА !

Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица

Иван Кирилов
Председател на ОбС-Берковица

ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТА 
САНИРАНАТА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. 
„ЗДРАВЧЕНИЦА“

На 5 декември 2018 г. се проведе церемонията по 
официалното откриване на обект „Многофамилна 
жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица,  ул. 
„Здравченица“ № 5, бл. 13“, реализиран в рамките на 
проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване 
на енергийната ефективност на жилищни сгради 
в град Берковица” по административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между 
Община Берковица и 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.
Официални гости на събитието бяха зам.-кметът 
Радослав Найденов, архимандрит Антим, който 
отслужи празничен водосвет на обновената сграда 
и представители на сдружението на собствениците.
В обръщението си към присъстващите г-н Найденов 
благодари на жителите на многофамилната сграда за 
доверието  към общината за изпълнението на проекта.
Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Общата му стойност е 3 040 531.46 лв., финансирани 
със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 
г., от които европейското финансиране е в размер 
на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране 
възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на 
проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.
Община Берковица изпълнява    проекта    като    доверител 
на Сдружение на собствениците „Еделвайс“, 
съгласно подписан договор между страните.
Многофамилната жилищна сграда, находяща се 
в гр. Берковица,  ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13 е 
обновена по проект, финансиран със средства 
от Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони“, където Община Берковица 
е конкретен бенефициент. Сградата се състои 
от един вход, с 3 етажа, 2 апартамента на 
етаж, общо 6 апартамента. Последен етаж – 
тавански помещения. Общо самостоятелни 
жилищни обекти в сградата – 6 броя. Приземен 
етаж – гаражи, мазета и общи помещения.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на 
мерки за енергийна ефективност да се осигурят 
по-добри условия на живот за гражданите 

в жилищните сгради, топлинен комфорт 
и по-високо качество на жизнената среда 
в подкрепа на балансираното и устойчиво 
развитие на община Берковица и в град 
Берковица като опорен център от 4-то ниво 
на националната полицентрична система.
По проекта са изпълнени следните дейности:
Изпълнение на инженеринг (проектиране, 
упражняване на авторски надзор и изпълнение 
на строителни и монтажни дейности) по 
внедряване на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност в жилищната сграда 
с изпълнител „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ 
ЕАД, който включваше следните 
строително – монтажни работи:
Извършена изолация на покрив и 
отремонтирана покривна конструкция.
Извършена топлинна изолация на външните 
стени и подмяна на неподменената дограма.
Проектирано и изпълнено ново енергоефективно 
изкуствено осветление за общите части.
Монтирана нова мълниезащитна инсталация.
Осигурена е достъпна среда за 
хора в неравностойно положение.
Стойността на договора с фирма 
“Инфракънстракшън” ЕАД за възлагане 
на дейностите по инженеринг е в 
размер на 156 508,82 лв. без ДДС.
Изпълнение на строителен надзор и оценка 
на съответствието на инвестиционния 
проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.
Дейности по организация 
и управление на проекта:
Осъществяване на дейности по 
публичност и информираност с 
изпълнител «ДИГИТАЛЕ» ЕООД
ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда 
на ул. Здравченица №5, гр. Берковица са:
Достигане на енергопотребление „В“;
Намаляване на разходите за енергия на 
живущите в сградата, обект на интервенция – 6 
самостоятелни жилищни обекта (6 домакинства);
По-високо ниво на енергийната ефективност 
на сградата, което пряко ще допринесе 
за намаляване на крайното енергийно 
потребление и косвено – за намаляване на 
емисиите на парникови газове в гр. Берковица;
Постигане на индикативните национални 
цели за пестене на енергия за 2020 г., 
заложени в Националния план за действие 
за енергийна ефективност 2014-2020 г.
Осигуряване на по-добро качество на 
въздуха, условия за живот и работна 
среда в Берковица, в съответствие с 
критериите за устойчиво развитие;
Подобряване на експлоатационните 
характеристики за удължаване на жизнения 
цикъл на сградата. С реализираните 
енергоспестяващите мерки, проектът постига 
спестовен ефект от 165 875 KWh/у – намалено 
количество на енергия и редуциране на 
парниковите емисии с 21,43 т/годишно.
В края на церемонията официалните гости 
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„БЛОК „НЕЗАБРАВКА“ 
Е ЦВЕТЕН И КРАСИВ, А 

ЖИВЕЕЩИТЕ В НЕГО – ГОРДИ, 
ЧЕ СТОПАНИСВАТ НЕ САМО 

ПРИВЛЕКАТЕЛНА, НО И 
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА 

СГРАДА“

На 5 декември 2018 г. се проведе още една 
церемония по официалното откриване на обект 
„Многофамилна жилищна сграда, находяща 
се в гр. Берковица,  ул. „Здравченица“ № 4, бл. 
Незабравка“, реализиран в рамките на проект 
№ BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на 
енергийната ефективност на жилищни сгради в 
град Берковица” по административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между 
Община Берковица и 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. 
Официални гости на събитието бяха зам.-кметът 
Радослав Найденов, Борислав Борисов, прокурист 
на фирма ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 
Нели Иванова, председател на Сдружение на 
собствениците „Незабравка-ул. „Здравченица“ 4, 
гр. Берковица“, екипа по проекта и отец Захари, 
който отслужи тържествен водосвет на санираната 
сграда. В приветствието си към присъстващите 
зам.-кметът Радослав Найденов благодари на 
сдружението на собствениците за адекватните 
и бързи действия при подаването на документи 
за реализиране на проекта, за разбирането им и 
доверието, което са гласували на общината. Той 
благодари и на фирмата изпълнител на проекта 
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, благодарение 
на която проектът приключи успешно.  Специални 
благодарности г-н Найденов изказа и на екипа 
по проекта с ръководител инж. Мая Горанова.
От името на Сдружението на собствениците 
„Незабравка-ул. „Здравченица“ 4, гр. Берковица“ 
председателят г-жа Нели Иванова връчи 
благодарствени писма до кмета на общината 
инж. Милчо Доцов, до изпълнителния директор 
на „Пътстройинженеринг“ АД Тони Петров и до 
екипа на управление на проекта. В тях се казва, 
че „резултатите се реализират благодарение 
на професионализма и отговорността 
на всички институции, ангажирани в 
спечеления от Община Берковица проект.“
Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., 
финансирани със средства от ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., от които европейското 
финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, 
а национално съфинансиране възлиза на 456 
079.72 лв. Продължителността на проекта 
е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.
Община Берковица изпълнява проекта като 

доверител на Сдружение на собствениците 
„Незабравка – ул. Здравченица № 4, гр. Берковица“, 
съгласно подписан договор между страните.
Многофамилната жилищна сграда, находяща 
се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 4, бл. 
Незабравка“ е обновена по проект, финансиран 
със средства от Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа 
за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони“, където Община Берковица 
е конкретен бенефициент. Сградата се състои от 
един вход и е на 4 жилищни етажа, като на всеки 
етаж има по 3 апартамента, общо 12 апартамента.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на 
мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-
добри условия на живот за гражданите в жилищни 
сгради, топлинен комфорт и по-високо качество 
на жизнената среда в подкрепа на балансираното 
и устойчивото развитие на община Берковица 
и в град Берковица като опорен център от 4-то 
ниво на националната полицентрична система.
По проекта са изпълнени следните дейности:
Изпълнение на инженеринг (проектиране, 
упражняване на авторски надзор и изпълнение 
на строителни и монтажни дейности) по 
внедряване на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност в жилищната сграда 
с изпълнител ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ 
АД, който включваше следните 
строително – монтажни работи:
Извършена изолация на покрив и 
отремонтирана покривна конструкция.
Извършена топлинна изолация на външните 
стени и подмяна на неподменената дограма.
Проектирано и изпълнено ново енергоефективно 
изкуствено осветление за общите части.
Монтирана нова мълниезащитна инсталация.
Осигурена е достъпна среда за 
хора в неравностойно положение.
Стойността на договора с фирма 
“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД за 
възлагане на дейностите по инженеринг 
е в размер на 188 382.71 лв. без ДДС.
Изпълнение на строителен надзор и оценка 
на съответствието на инвестиционния 
проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.
Дейности по организация и управление на проекта
Осъществяване на дейности по публичност и 
информираност с изпълнител «ДИГИТАЛЕ» ЕООД
ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА 
НА ПРОЕКТА за сграда на ул. „Здравченица“ 
№ 4, бл. Незабравка“ гр. Берковица са:
Достигане на енергопотребление „В“;
Намаляване на разходите за енергия на 
живущите в сградата, обект на интервенция – 12 
самостоятелни жилищни обекта (12 домакинства);
По-високо ниво на енергийната ефективност 
на сградата, което пряко ще допринесе 
за намаляване на крайното енергийно 
потребление и косвено – за намаляване на 
емисиите на парникови газове в гр. Берковица
Постигане на индикативните национални 
цели за пестене на енергия за 2020 г., 
заложени в Националния план за действие 
за енергийна ефективност 2014-2020 г.
Осигуряване на по-добро качество на въздуха, 
условия за живот и работна среда в Берковица, в 
съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Подобряване на експлоатационните 
характеристики за удължаване 
на жизнения цикъл на сградата
С реализираните енергоспестяващите мерки, 
проектът постига спестовен ефект от 273 842 KWh/у 
– намалено количество на енергия и редуциране 
на парниковите емисии с 35,24 т/годишно.
В края на официалната част на 
събитието тържествено бе прерязана 
лентата на обновената сграда.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА 
САНИРАНА МНОГОФАМИЛНА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. 
„ШАБОВИЦА“

На 7 декември 2018 г. се състоя церемонията по 
официалното откриване на обект „Многофамилна 
жилищна сграда, находяща се  в гр. Берковица,  
ул. „Шабовица“ № 34, реализиран в рамките на 
проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване 
на енергийната ефективност на жилищни сгради 
в град Берковица” по административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между 
Община Берковица и 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.
Официални гости на събитието бяха зам.-
кметът Радослав Найденов, инж. Румен 
Ангелов, управител на фирмата изпълнител 
ЕС-БИЛД ООД, представители на сдружението 
на собствениците и екипът по проекта. 
Тържествен водосвет бе отслужен от отец Георги. 
Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., 
финансирани със средства от ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., от които европейското 
финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, 
а национално съфинансиране възлиза на 456 
079.72 лв. Продължителността на проекта 
е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.
Община Берковица изпълнява проекта като 
доверител на Сдружение на собствениците 
„Шабовица 34-Берковица“, съгласно 
подписан договор между страните.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки 
за енергийна ефективност да се осигурят по-добри 
условия на живот за гражданите в жилищните 
сгради, топлинен комфорт и по-високо качество 
на жизнената среда в подкрепа на балансираното 
и устойчивото развитие на община Берковица 
и в град Берковица като опорен център от 4-то 
ниво на националната полицентрична система.
Стойността на договора с фирма ЕС-
БИЛД ООД  за възлагане на дейностите по 
инженеринг е в размер на 67 400.00 лв. без ДДС.
ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда 
на ул. „Шабовица“ № 34, гр. Берковица са:
Достигане на енергопотребление „В“;
Намаляване на разходите за енергия на 
живущите в сградата, обект на интервенция – 2 
самостоятелни жилищни обекта (2 домакинства);
По-високо ниво на енергийната ефективност 
на сградата, което пряко ще допринесе 
за намаляване на крайното енергийно 
потребление и косвено – за намаляване на 
емисиите на парникови газове в гр. Берковица;
Постигане на индикативните национални 
цели за пестене на енергия за 2020 г., 
заложени в Националния план за действие 
за енергийна ефективност 2014-2020 г.
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ПОРЕДНАТА САНИРАНА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА 
СГРАДА БЕ ОФИЦИАЛНО 

ОТКРИТА

На 7 декември 2018 г. се проведе церемонията по 
официалното откриване на обект „Многофамилна 
жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица,  ул. 
„Александровска“ № 41, реализиран в рамките на 
проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване 
на енергийната ефективност на жилищни сгради 
в град Берковица” по административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между 
Община Берковица и 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.
Официални гости  на събитието бяха зам.-кметът 
Радослав Найденов, представители на фирмата 
изпълнител АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, 
представители на сдружението на собствениците 
и екипът по управление на проекта. Г-н 
Найденов отново благодари на всички, които 
са допринесли за успешното изпълнение на 
проекта и подчерта, че общината продължава 
усилено работата по останалите обекти. Отец 
Димитър отслужи тържествен водосвет и 
благослови обновената сграда и жителите й.
Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., 
финансирани със средства от ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., от които европейското 
финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, 
а национално съфинансиране възлиза на 456 
079.72 лв. Продължителността на проекта 
е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.
Община Берковица изпълнява проекта 
като доверител на Сдружение на 
собствениците „Берковска малина–гр. 
Берковица, ул. Александровска № 41“, 
съгласно подписан договор между страните.
Многофамилната жилищна сграда, находяща се в 
гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. 
Б“ е обновена по проект, финансиран със средства 
от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центрове в периферните 
райони“, където Община Берковица е конкретен 
бенефициент. Сградата се състои от два входа 
– вход А и Б. Вход А е с 4 етажа, 2 апартамента 
на етаж, общо 8 апартамента. Вход Б е с 4 етажа, 
2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на 
мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-
добри условия на живот за гражданите в жилищни 
сгради, топлинен комфорт и по-високо качество 
на жизнената среда в подкрепа на балансираното 
и устойчивото развитие на община Берковица 
и в град Берковица като опорен център от 4-то 
ниво на националната полицентрична система.
По проекта са изпълнени следните дейности:
Изпълнение на инженеринг (проектиране, 
упражняване на авторски надзор и изпълнение на 
строителни и монтажни дейности) по внедряване на 

мерки за повишаване на енергийната ефективност 
в жилищната сграда с изпълнител АЛФАСИСТ 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД, който включваше 
следните строително – монтажни работи:
Извършена изолация на покрив и 
отремонтирана покривна конструкция; 
Извършена топлинна изолация на външните 
стени и подмяна на неподменената дограма.
Проектирано и изпълнено ново енергоефективно 
изкуствено осветление за общите части.
Монтирана нова мълниезащитната инсталация.
Осигурена е достъпна среда за хора в 
неравностойно положение. Стойността на 
договора с фирма АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД, за възлагане на дейностите по инженеринг 
е в размер на 269 521.17 лв. без ДДС.
Изпълнение на строителен надзор и оценка 
на съответствието на инвестиционния 
проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.
Дейности по организация и управление на проекта
Осъществяване на дейности по публичност и 
информираност с изпълнител «ДИГИТАЛЕ» ЕООД.
ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА 
НА ПРОЕКТА за сграда на ул. 
„Александровска“ № 41, гр. Берковица са:
Достигане на енергопотребление „В“;
Намаляване на разходите за енергия на живущите в 
сградата, обект на интервенция – 16 самостоятелни 
жилищни обекта. Брой на домакинствата – 16.
По-високо ниво на енергийната ефективност 
на сградата, което пряко ще допринесе за 
намаляване на крайното енергийно потребление 
и косвено – за намаляване на емисиите на 
парникови газове в гр. Берковица. Постигане на 
индикативните национални цели за пестене на 
енергия за 2020 г., заложени в Националния план 
за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.
Осигуряване на по-добро качество на въздуха, 
условия за живот и работна среда в Берковица, в 
съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Подобряване на експлоатационните характеристики 
за удължаване на жизнения цикъл на сградата
С реализираните енергоспестяващите мерки, 
проектът постига спестовен ефект от 327 619 
KWh/у – намалено количество на енергия 
и редуциране на парниковите емисии с 
45,20 т/годишно. В края на церемонията бе 
прерязана лентата на обновената сграда.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – 
МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А
Със заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на Министъра 
на отбраната на Република България са обявени 
78 (седемдесет и осем) вакантни длъжности 
за приемане на военна служба във военни 
формирования от Военновъздушните сили на 
лица, завършили граждански средни или висши 
училища в страната и в чужбина. Кандидатите за 
обявените вакантни длъжности да подадат писмено 
заявление за участие в конкурса, както следва:
1.1. За в.ф. 42520 - Щръклево, в.ф. 28540 - 
Труд, в.ф. 34820 - Батак, в.ф. 44380 - Братово,       
в.ф. 36510 - Полски градец, в.ф. 54320 - 
Божурище и в.ф. 52090 - Долна Митрополия;
Краен срок за подаване на документи до 11.01.2019 
г. 1.2.За в.ф. 34420 - Костинброд, в.ф. 32610 - 
Банкя, в.ф. 36780 - Шабла и в.ф. 34630 - Божуршце;
Краен срок за подаване на документи до 15.01.2019 г.
1.3.За в.ф. 32040 - Крумово, в.ф. 24900 - София, 
в.ф. 44510 - София и в.ф. 28000 - Граф Игнатиево;
Краен срок за подаване на документи до 18.01.2019 г.
1.4.За в.ф. 36150 - Стара Загора, в.ф. 
26720 - Черноморец и в.ф. 52860 - Кичево;
Краен срок за подаване на документи до 22.01.2019 г.
1.5 За в.ф 26030 - Безмер; 
Краен срок за подаване на документи до  01.03.2019 г.
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 (ет. 2, 
всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа) ц. 
сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 18 декември  2018  г. в заседателната зала на 
ОбА – Берковица се проведе редовно заседание 
на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 
20 общински съветници, които разгледаха и 
приеха над 20 докладни записки. На сесията 
бяха внесени 3 извънредни докладни, които 
местният парламент прие да бъдат гледани.
Дневният ред на заседанието включваше:
Отчет за работата на Общинска администрация 
през 2018 година. Проблеми и мерки. 
Докладни записки. Питания, предложения и 
становища по обществено значими въпроси.
Акцент в последното за годината заседание на ОбС-
Берковица бе представения от кмета на Община 
Берковица инж. Милчо Доцов отчет за работата на 
общинската администрация през 2018 г. В своята реч 
пред съветниците кметът конкретизира, че отчетът 
обхваща периода от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 г. 
Той подчерта, че усилията на администрацията са 
били насочени към изпълнение на основните цели 
и задачи, заложени в Програмата за управление на 
общината. Инж. Доцов с гордост отбеляза, че можем 
да се похвалим с много добри успехи – имаме доста 
изпълнени проекти през отчетния период, както и 
проекти, които са в процес на изпълнение. Кметът 
съобщи, че общината продължава да подкрепя 
спортните и пенсионерските клубове като е изпълнен 
и ангажиментът към тях за увеличение на субсидията. 
Накрая инж. Доцов благодари на Общински съвет 
– Берковица, на всички държавни, общински, 
частни и граждански структури и организации 
за съвместната работа и доброто партньорство.
На своето заседание ОбС-Берковица прие 
и годишна план-сметка за разходите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци в депа или други съоръжения 
и чистота на територията за обществено 
ползване за 2019 година. Съветниците решиха да 
освободят изцяло от такса битови отпадъци за 
2019 година „Многопрофилна болница за активно 
лечение“ ЕООД, гр. Берковица и „Медицински 
център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

КОНТРОЛЕН ОДИТ НА 
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА КАЧЕСТВОТО И 
ИНФОРМАЦИОННАТА 

СИГУРНОСТ
В ОбА-Берковица бе извършен контролен одит на 
Системата за управление на качеството (СУК), съобразно 
стандарта за качество ISO 9001:2015 и информационната 
сигурност ISO 27001:2013. Одитът бе извършен от Бюро 
Веритас България, който е световен лидер в областта 
на изпитването, инспекциите и сертификацията. 
Контролният одит включваше  преглед и проверка на 
основни процедури, отнасящи се до административно-
правното и техническо обслужване на гражданите, на 
процедурите, регламентиращи управлението на входящите 
и изходящи документи, комуникацията с клиентите, 
както и на социалните и здравни дейности, предоставяни 
от  администрацията на гражданите. Чрез одита на  
информационната сигурност се извърши цялостна 
проверка на системите за управление и контрол в рамките 
на IT инфраструктурата. Контролният одит даде оценка 
за ефикасността на процесите, които се извършват в 
организацията,  както и ефективно и сигурно функциониране 
на приложенията и системите в администрацията. 
Община Берковица се представи успешно.
Резултатите от одита показват, че документираната 
система за управление на качеството е в съответствие 
с изискванията на стандарта ISO 9001-2015.  
Информационната сигурност също е с внедрени 
механизми за контрол съобразно стандарта ISO 9001-2015. 
Ясно са определени ролите и отговорностите на общината. 
Констатирано е, че ОбА Берковица си е поставила ключови 
цели и задачи за изпълнение, като следи за тяхното спазване 
и контролира процеса на постигането им. Вътрешните 
одити, извършвани в администрация, гарантират 
ефективност при поддържане и подобряване на системата 
за управление. Разбира се, процесът на подобряване 
качеството на административно обслужване продължава, 
защото той е непрекъснат и неговата най-важна цел е 
да гарантира действена и резултатна администрация.
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141 ГОДИНИ СВОБОДНА 
БЕРКОВИЦА

На 4 декември 2018 г. чествахме една велика 
дата за нас – 141 години от деня, в който руски 
и украински войни влизат победоносно в 
Берковица и освобождават града от османско 
владичество. Почитаме паметта на всички, дали 
живота си за това, днес да живеем в независима 
държава, да имаме свободна Родина. Слово за 
великата дата произнесе Николай Давидов, 
ученик от Лесотехническа професионална 
гимназия: „Тежки са тегобите за Берковския 
край като съставна военно-административна 
единица на Видинския санджак, където се 
очаквало да се водят решителни военни 
действия с русите….От Берковско се вземали не 
само коне, но и коли заедно с превозния добитък. 
От Берковско са  иззети най-малко 1100 коли 
и хора, които да ги обслужват…Населението 
изнемогвало и под тежестта на друго задължение 
– строителството на укрепления и опорни 
военни пунктове в Берковския балкан, като от 
особено значение бил Петроханския проход, 
наричан от турците Торук. Там, където не е 
имало работоспособни мъже, турците взимали 
жени и деца за изкопните работи…По време 
на подготовката и по време на самата война в 
Берковица е царял безнаказан терор спрямо 
българите. Въпреки това се появили бунтовни 
дружини…Войната е драматична и отнема 
много жертви. Българското опълчение доказва, 
че сме готови и достойни за желаната свобода…“
По повод празника поздрав към всички 
присъстващи отправиха Младежки 
духов оркестър „Берковица“ и квартет 
към НЧ „Иван Вазов-1872“-Берковица.
Берковица е град, в който може да се усети 
изпълнения с история въздух на миналото 
ни. То е наситено, както с романтиката на 
героични подвизи, така и с идилията на 
спокойния живот сред красивата природа.
В знак на признателност към загиналите 
опълченци от Берковския край в Руско-
турската война бяха поднесени венци и цветя.

ЙОРДАН РАДИЧКОВ И „ДЪРВОТО 
НА ЖИВОТА“ В НОВИТЕ 

УЧЕБНИЦИ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 
10. КЛАС

Издателство „Просвета“ – София подготвя 
нов учебник по литература за 10. клас, в 
който като автор присъства Йордан Радичков. 
Предвижда се в него да бъде поместена и снимка 
на  дървопластиката „Дървото на живота“, 
която ще бъде публикувана като илюстрация. 
Надлежно ще бъдат посочени, както авторите на 
дървопластиката, така и Берковица като градът, 
направил този първи паметник на писателя 
Йордан Радичков. Припомняме, че уникалната 
дърворезба бе открита в центъра на Берковица 
по повод Празника на града през 2007 година. 
Паметникът е наречен „Дървото на живота“ 
по заглавие от разказ на Радичков. Идеята за 
издигането на почетния знак в Берковица е на 
гражданското сдружение „Приятели на Радичков“. 
Изработката и монтирането му са финансирани 
от община Берковица. Автори на почетния 
символ на Радичковата вселена са скулпторът 
Димитър Гоцак и дърворезбарят Чавдар Антов. 
„Дървото на живота“ изобразява герои и сцени от 
творчеството на отишлия си от този свят през 2004 
година именит наш съгражданин. Дърворезбата 
пресъздава селския бит на магичните радичкови 
разкази. Увековечени са образите, с които Йордан 
Радичков разкрива посланието си за връзката на 
човека с природата – врабчетата, петела, козата. 
Колело от каруца напомня за цикъла на живота. 
Изобразени са Свети Георги Победоносец, който 
убива змея, включително черквата в родното 
берковско село Калиманица, което отдавна не 
съществува на картата на нашето самозабравило 
се съвремие. „Ту мек и лиричен, ту бунтовен и 
смръщен, пълен с гръмотевици и залят с небесно 
електричество“, казва Радичков за Берковския 
край. Община Берковица е получила запитване 
от изд. „Просвета“ за снимки на  дървопластиката 
„Дървото на живота“. Администрацията ще 
предостави на издателството авторска снимка 
на 10-годишния към момента на заснемането 
Иван Иванов Димитров от III ОУ „Иван 
Вазов“ гр. Берковица, спечелила призово 
място във фотоконкурса „Моята Берковица 
– 2016“, организиран от Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните. Общината 
ще предостави на издателството и снимка на 
месинговата плоча, монтирана до паметника.

НОВА УНИКАЛНА ИЗЛОЖБА НА 
ИКОНИ В БЕРКОВИЦА

За втори път тази година Берковица се прочу 
с изложба на икони, но не каква да е изложба! 
Уникалното в случая е, че и сега иконите са 
изработени от мъж. Неговото име е Велю 
Цветанов Велюв, който с гордост вече можем 
да наричаме наш съгражданин. Изложбата е 
подредена в Пенсионерски клуб „Берковски 
кестен“. Тя съдържа 31 пана, от които 25 са 
икони, а 6 са на цветна тематика. Официалното 
откриване на изложбата бе на 21.12.2018 г., а 
гост на събитието бе заместник-кметът г-н 
Радослав Найденов. Той благодари на всички 
членове на пенсионерския клуб за активната 
им и всеотдайна дейност и многобройните 
инициативи, които обогатяват културния 
календар на общината. Г-н Найденов поднесе 
скромен подарък на г-н Велюв и лично му 
благодари, че е предоставил възможността на 
жителите и гостите на града да се запознаят 
и видят майсторските произведения.
Авторът на красивите експонати е роден 
на 01 февруари 1949 г. в с. Караш, община 
Роман, област Враца. Завършил е висшете си 
образование, специалност „Реставрация“, в 
Ленинград, днешен Санкт Петербург, Русия. 
Работил е като реставратор в Русия, Сърбия, 
Израел, Румъния, остров Малта и в България. 
През дългия си творчески път Велю Цветанов 
Велюв  е организирал и подреждал множество 
международни и национални изложби със 
свои авторски произведения. Пенсионирал се 
е като служител на Врачанската митрополия. 
В момента живее в китното берковско село 
Замфирово, където се е установил за постоянно.
Изложбата може да бъде посетена всеки 
ден от седмицата в Пенсионерски клуб 
„Берковски кестен“ от 08.00 до 17.00 
часа до 25 януари 2019 год. Заповядайте!

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 
НОВОГОДИШНО ВЕСЕЛИЕ 
НА ПЛОЩАД РАДИЧКОВ В 

БЕРКОВИЦА
Берковчани и гости на града под Ком отново 
ще могат заедно да празнуват в новогодишната 
нощ на открито. Новогодишното веселие, с 
което Община Берковица ще зарадва своите 
жители, е с начало 00:30 ч.  на пл. „Радичков“.
За доброто настроение в първите часове 
от Новата 2019-та година ще се погрижи 
Берковската духова музика, а небето над 
Берковица ще бъде озарено от новогодишна заря.
Всички, които изберат да празнуват  
Новата година под открито небе на 
пл. „Радичков“, ще се почерпят по 
традиция с вино и новогодишна баница.
Заповядайте на пл. „Радичков“ за Новата 
година да извием кръшно българско хоро!


