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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ
БЕРКОВИЦА ПОДПИСА
ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО
ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ ЗА
ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ГРАДСКА ЧАСТ
Община
Берковица
подаде проектно предложение
ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

Кметът на Община Берковица инж. Милчо
Доцов подписа на 8 март 2019 г. договор за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ по ОП „Региони в растеж“ за проекта за
енергийна ефективност на сградата на Пожарната.
Община Берковица спечели проекта по Оперативна
програма „Региони в растеж“, Приоритетни оси:
Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони, Код на процедура
BG16RFOP001-2.002. Той е насочен към повишаване
на енергийната ефективност на обществена сграда
на държавната и общинска администрация/
Районно служба „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – гр. Берковица/, находяща се
в гр. Берковица, ул. “Антон Страшимиров” № 2,
чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки.
Проектът на Община Берковица е на стойност
682 229,49 лв. с ДДС. Той бе внесен на 27.08.2018 г.
Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване
разходите за поддръжка на материалната база и
разходи за енергопотребление и отопление, като от
друга страна ще подобри комфорта и енергийната
характеристика
на
сградата.
Допълнителен
ефект от мерките е, че ще се осигури рентабилна
експлоатация, което ще позволи устойчивото
й управление и поддръжка във времето.
При
реализиране
на
всички
предложени
енергоспестяващи мерки, общият годишен разход на
енергия ще се редуцира до 107,843 МWh/у и сградата
ще попадne в клас А от скалата на енергопотребление.
Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще
доведе до значителен екологичен ефект: емисиите на
въглероден диоксид ще се редуцират с 131,55 тона/
год. Изпълнението на заложените енергоспестяващи
мерки значително ще подобри комфорта на работа на
служители и граждани и ще намали експлоатационните
й разходи – с очакван спестовен ефект от 71,99 %.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ 6
ПРОЕКТА КЪМ ПУДООС

Община Берковица подаде 6 проекта към ПУДООС
в рамките на Национална кампания „Чиста околна
среда 2019“, която Министерство на околната среда
и водите провежда повече от 15 години. Общата
стойност на проектите е 60 000 лева. Първите три
проекта са за изграждане на детска площадка на ул.
„Синчец“, обособяване на зона за отдих, спорт и
игра на ул. „Малинарка“ и фитнес площадка в ж.к
Заряница. Всеки е на стойност 10 000 лева. Още три
проекта, на обща стойност 30 000 лева, има подадени
за селата Замфирово, Бързия и Гаганица. Там се
предвижда почистване и облагородяване на терени
и изграждане на детски площадки и зони за отдих.
Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2019“
е да изгради обществено отношение по въпросите,
свързани с опазването на околната среда, да повиши
екологичната култура и загрижеността към мястото,
в което живеем. С реализацията на дейностите
по Националната кампания „Чиста околна среда –
2019” се цели реновиране и/или създаване на нови
паркови пространства, залесяване и засаждане на
почистени площи, създаване и възстановяване на
зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни
съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на
екологичното самосъзнание, формиране на позитивна
нагласа към природата, затвърждаване на умения и
желание за опазване на околната среда у гражданите.

„Частично обновяване на централна градска част
в гр. Берковица“ към „МИГ – Берковица и Годеч“
– мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“.
Стойността на проекта е 142 312,99 лв.
Проектът предвижда: Подмяна на настилки с
изцяло нови естествени материали /мрамор/
и вибропресовани бетонови плочи; Ремонт на
съществуващи бордюри; Изграждане на ново
парково осветление пред сградата на общината
и монтиране на осветление със соларни
панели в къта със свободен Wi-Fi; Понижаване
на бордюри за осигуряване на достъпна
среда за хора в неравностойно положение;
Обособяване на кът за отдих с възможност за
Wi-Fi, разположен в близост до Часовниковата
кула и зарядни розетки с няколко типа
накрайници: I-phone-3 типа, Micro USB-2 типа
и Nokia; Доставка на кошчета за отпадъци
от полимер бетон с метален кош; Направа на
стационарни пейки в западната част от бетон
и дървена седалка; Подмяна на градинските
бордюри около дърветата пред общината с нови.
Частта от централната градска част, която
е предмет на настоящия проект не е била
благоустроявана (ремонтирана). Настилките
са силно компрометирани с големи хлътвания
и
пропадания.
Парковото
осветление,
поставено на пешеходната зона пред сградата
на общината, е морално и физическо
остаряло и част от него не функционира.
Общата цел на настоящото проектно предложение
на Община Берковица е подобряване на условията
за живот на населението чрез осигуряване
на достъп до качествена инфраструктура,
включваща
подобряване
на
публичната
инфраструктура, ремонт, рехабилитация на
площадно пространство и обновяване на площи за
широко обществено ползване.Така ще се подобри
достъпът до основни услуги за населението и ще
се стимулира устойчивото развитие на Общината.
Подобряване на техническата инфраструктура на
територията на община Берковица ще допринесе
за подобряване на жизнената среда и ще изпълни
един от приоритетите на „Общински план за
развитие на Община Берковица 2014 – 2020 г.”,
което същевременно е една от целите на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. В „Общински
план за развитие на Община Берковица 2014-2020
г.” е заложена Стратегическа цел 3: „Подобряване
на териториалната устойчивост и свързаност,
съхраняване и развитие на природното и
културното богатство на общината, развитие на
града и селските райони“, Приоритет 3.1: „Развитие
на техническата инфраструктура, осигуряващо
условие за формиране на подобрена жизнена
и бизнес среда“, което съответства напълно с
дейностите по проект: „Частично обновяване
на централна градска част в гр. Берковица“.

ДОБРИЯТ ПРИМЕР

Живеещи на ул. „Опълченска“ млади семейства в
първите слънчеви дни на пролетта организираха
акция по почистване на парково пространство, където
играят техните деца. Градинката се намира между
улиците „Даме Груев“, „Щърковица“ и „Опълченска“.
За няколко дни те изчистиха изхвърлените
отпадъци, погрижиха се за зелените площи, орязаха
храстите и пометоха. Сега площадката, макар и без
много детски съоръжения, е чиста и подходяща
за игри. Добрият пример на тези хора трябва да
бъде показан, защото може да вдъхнови и други.
Някои ще кажат: Да, работа е на общинските
служби. Но, когато нещо не ни харесва, е наша
работа да го променим – чрез пускане на сигнали,
чрез собствените си действия… Въпрос на избор!
Да, една изчистена детска площадка не е основния
ни проблем. И той няма да подреди проблемите в
икономиката, здравеопазването, образованието,
което е жалко. Обаче една изчистена площадка е
възможност за един парк да стане по-поддържан и
приятен за игри и разходка. Не е толкова малко, нали?
Да, постъпката на живущите в квартала няма да
промени света, но добрият пример е заразен. Едно
почистено парково пространство може да повлече
след себе си други добри дела. Това е прекрасно, нали?

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ
ПРОЕКТ ЗА ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И
ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Община Берковица подаде проектно предложение
по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – община Берковица“.
Чрез реализацията на проекта ще се предоставят
интегрирани услуги за възрастни хора над 65 г. с
ограничения или в невъзможност за самообслужване и
на хора с увреждания, като ще се съчетават комплексни
действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа,
вкл. социални и здравни услуги в домашна среда.
В проекта се предвижда от услугите да се възползват
68 потребители за 12 месеца. Целевата група се
състои от лица, нуждаещи се от предоставяне на
ефективна подкрепа, без това да е обвързано с
посещаване на определено място на ползване на
услугата. Патронажната грижа е насочена към
възрастни хора и лица с увреждания, включително
с хронични заболявания и трайни увреждания с
цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги в техните домове за
постигане на целите на социалните услуги за
социално включване и осигуряване на отговор
на идентифицирани потребности на нуждаещите
се. Стойността на проекта е 203 925,92 лв.
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разполагат съдовете за отпадъци – контейнери
Конкурси за „Най-чисто
и кофи.
населено място”, „НайНаличие на замърсени терени.
чист и приветлив квартал 7.
Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани
или група блокове в град
по шестобална система. Максималният възможен
Берковица“ и „Най-чисто
брой точки е 42. Кварталът или групата блокове,
и красиво междублоково събрали най-голям брой точки печели конкурса.
Оценката и избора ще бъдат извършени
пространство в град
от
комисия,
определена
със
заповед
Берковица“
на
Кмета
на
Община
Берковица.

По инициатива на кмета на Община Берковица инж.
Милчо Доцов на 21 март стартират конкурси за
„Най-чисто населено място”, „Най-чист и приветлив
квартал или група блокове в град Берковица“ и
„Най-чисто и красиво междублоково пространство
в град Берковица“. Конкурсите се организират с
цел създаване на приветлив вид на населените
места в общината, кварталите и междублоковите
пространства в град Берковица, чрез ангажиране
на гражданите, всички юридически и физически
лица. Той се организира в периода от 21 март до
20 май 2019 година. Критериите, по които ще се
извършва оценяването в конкурсите са следните:

За конкурс „Най-чисто населено
място” критериите за оценка са:

1.
Чистота на централната част на
населеното място.
2.
Чистота на улици.
3.
Чистота на тротоарите.
4.
Поддържане на зелените площи в
границите на населеното място.
5.
Състояние на площадките, на които се
разполагат контейнерите.
6.
Премахнати локални замърсявания по
границите на населеното място и в населеното
място.
7.
Наличие на замърсени терени.
Посочените по-горе критерии ще бъдат
оценявани по шестобална система. Максималният
възможен брой точки е 42. При събран найголям брой точки, населените места се класират
на I, съответно II и III място. Класирането
ще бъде извършено от комисия, определена
със заповед на Кмета на Община Берковица.
За призовите три места ще се връчат
грамоти и парични награди, както следва:
За I място: 200 /двеста/ лева парична награда и
награда в размер на 600 /шестстотин/ лева, които
средства ще бъдат използвани за облагородяване на
населеното място по преценка на кмета, кметския
наместник на съответното населено място.
За II място: 150 /сто и петдесет/ лева
парична награда и награда в размер на 500 /
петстотин/ лева, които средства ще бъдат
използвани за облагородяване на населеното
място по преценка на кмета или кметския
наместник на съответното населено място.
За III място: 100 /сто/ лева парична награда
и награда в размер на 400 /четиристотин/
лева, които средства ще бъдат използвани
за облагородяване на населеното място
по преценка на кмета или кметския
наместник на съответното населено място.

За конкурс „Най-чист и приветлив
квартал или група блокове в град
Берковица“ критериите за оценка са:

1.
Чистота на тротоарите и около
жилищните сгради.
2.
Чистота на прилежащи улици.
3.
Поддържане на кварталните зелени
площи и междублокови пространства.
4.
Разнообразие от растителни видове,
естетизирани и облагородени пространства.
5.
Оползотворяването и използването
на отпадъчни материали, на които е даден
нов живот и са превърнати в елементи от
аранжирането на пространствата.
6.
Състояние на площадките, на които се
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МБАЛ-БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ
ДАРЕНИЕ ЛИНЕЙКА ОТ
ИРЛАНДСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

За спечелилият квартал или група блокове ще бъде
връчена грамота, парична награда от 200 /двеста/
лева, както и награда в размер на 600 /шестстотин/
лева, които средства ще бъдат използвани
за облагородяване на квартала или групата
блокове по преценка на техни представители.

За конкурс „Най-чисто и красиво
междублоково пространство в град
Берковица“ критериите за оценка са:

1.
Чистота
на
тротоарите
около
жилищните сгради.
2.
Поддържане на зелени площи и
междублокови пространства.
3.
Поддръжка на кътове с цветни градини
около междублоковите пространства.
4.
Разнообразие от растителните видове,
естетизирани и облагородени пространства.
5.
Поддържане на местата за отдих около
жилищните сгради.
6.
Оползотворяване и използване на
отпадъчни материали, на които е даден
нов живот и са превърнати в елементи от
аранжирането на пространствата.
Посочените по-горе критерии ще бъдат
оценявани
по
шестобална
система.
Максималният възможен брой точки е 36.
При събран най-голям брой точки, блоковете
се класират на I и съответно II и III място.
Класирането
ще
бъде
извършено
от
комисия,
определена
със
заповед
на
Кмета
на
Община
Берковица.
За призовите три места ще се връчат
грамоти и парични награди, както следва:
За I място: 100 /сто/ лева парична награда и
награда в размер на 300 /триста/ лева, които
средства ще бъдат използвани за облагородяване
на междублоковото пространство по преценка на
домоуправителя и живущите в съответния блок.
За II място: 75 /седемдесет и пет/ лева
парична награда и награда в размер на 250 /
двеста и петдесет/ лева, които средства ще
бъдат използвани за облагородяване на
междублоковото пространство по преценка на
домоуправителя и живущите в съответния блок.
За III място: 50 /петдесет/ лева парична награда
и награда в размер на 200 /двеста/ лева, които
средства ще бъдат използвани за облагородяване
на междублоковото пространство по преценка на
домоуправителя и живущите в съответния блок.
Заявленията за участие в конкурсите „Найчист и приветлив квартал или група блокове
в град Берковица“ и „Най-чисто и красиво
междублоково пространство в град Берковица“
се подават от излъчени представители на
кварталите, както и от домоуправителите
на съответните блокове до 20 май 2019 г. в
Центъра за услуги и информация на Общинска
администрация – Берковица. В заявленията е
необходимо да бъдат посочени: трите имена,
адрес и телефон на лицето, отговорник
от съответния квартал или групата
блокове, както и на лицето, отговорник
за съответния блок или кооперация.

Общинската болница в Берковица получи линейка
като дарение от Ирландския червен кръст по
инициатива на преводачите към Европейската
комисия в Люксембург и Брюксел – Николай
Бояджиев и негови колеги. Те финансират със
собствени средства транспортирането на возилото
от Ирландия до България. Днес ключовете на
специализирания автомобил бяха връчени на
прокуриста на болницата г-жа Юлия Веселинова
от представителя на фирма „Дирент БГ“ Огнян
Петров, съдействала за транспортирането и
логистиката на дарението. То идва точно навреме,
защото транспортният парк на болницата се
нуждае от сериозно обновление, а средствата не
винаги достигат. Г-жа Веселинова благодари за
високохуманния жест на дарителите от името на екипа
на здравното заведение и пациентите. Линейката ще
се ползва за превозване на пациенти на болницата,
на които се налага да бъдат транспортирани в други
лечебни заведения. Медицинският автомобил
е марка „Форд“ и е оборудван с необходимата
апаратура. С оглед политиката за осигуряване на
подкрепа на младите хора в Община Берковица и
задоволяване потребностите от кадри в областта
на здравеопазването, кметът инж. Милчо
Доцов ще даде стипендии за обучението на 2-ма
студенти по медицина. Миналата година Община
Берковица закупи съвременен стационарен
цифров ехокардиограф за Медицински център-1
в берковската болница. Апаратът разполага с
пълни възможности за диагностика, измервания
и калкулации за ехокардиография и ехография на
венозни и артериални съдове, екстракраниални
и транскраниални изследвания, малки части като
щитовидна жлеза и др. С модерната апаратура
се подобрява качеството на изследванията и се
облекчава работата на специалистите. На свое
заседание на 28.02.2019 г. Общински съветБерковица взе решение с целеви средства на
общината да се закупи операционна лампа за
Хирургично и Акушеро-гинекологично отделение
при МБАЛ-Берковица на стойност 13 000 лева.

ГЛОБИ ЗА ОБЯВИ ИЛИ
НЕКРОЛОЗИ, ОКАЧЕНИ НА
ДЪРВО

От няколко години в Берковица са монтирани афишни
колони за поставяне на обяви, некролози и рекламни
материали. Апелира се към жителите да не качват
по дърветата и стълбовете рекламни материали и
некролози, които загрозяват заобикалящата ни среда
и увреждат дървесната кора. Съгласно Наредбата
за осигуряване и поддържане на обществения ред и
сигурност на територията на Община Берковица, чл. 4.
Забранява се: 11. Лепенето на некролози, съобщения,
обяви и други извън определените за това места.
Глава девета.
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
И КОНТРОЛ
Чл. 27. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 4, т. 1, 2, 3,5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 се наказва с глоба от 10 до 50 лева, като
нарушителите са длъжни и да възстановят нанесените щети.
(2) При повторно нарушение по чл. 4, т. 1, 2, 3, 5, 6,
Оценяването ще започне от 21 май 2019 7, 8, 9, 10, 11, 12 глобата е в размер от 50 до 150 лева.
Традицията с лепенето на некролози навсякъде грози
г. и резултатите от конкурсите ще
Берковица и носи тягостно настроение. Жителите
бъдат обявени до края на месец май 2019 г. трябва да са загрижени каква среда обитават.
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ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНОРЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО
САНИРАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ НА УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“
31 И УЛ. „ДОБРУДЖА“ 7

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА
МАШИНА ЗА СЪБИРАНЕ НА
ЗЕЛЕНИ БИОРАЗГРАДИМИ
ОТПАДЪЦИ ВЕЧЕ Е ПУСНАТА В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

В навечерието на 8 март, кметът инж. Милчо Доцов
лично инспектира работата на новата специализирана
мултифункционална машина за събиране на зелени
биоразградими отпадъци. От началото на месеца новата
техника е пусната в действие. Машината бе доставена от
фирма “Екоджен” ООД, гр. Бургас. Техниката е оборудвана
със стационарен бункер за отпадъци и резервоар за вода за
оросяване, засмукващо устройство, устройство за метене
и миене, маркуч за засмукване на листа и храсторез. Тя
е предназначена за почистване и поддръжка на площи
за обществено ползване – площади, паркинги, паркове,
тротоари и събиране на зелени биоразградими отпадъци.
Ефективната работна ширина на почистване с две четки
е 1 200 мм, а продуктивността на метенето е 20 000 кв.
м/ч. Средствата за закупуване на мултифункционалната
машина са от отчисления по чл. 64 от ЗУО.

Енергийното обновление на сгради се извършва по
ОП „Региони в растеж“. Завършиха и строителноремонтните дейности на ул. „Николаевска“ 31 и
ул. „Добруджа“ 7 в Берковица. Те са санирани по
проект № 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-0237-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган
на Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г. по процедура на директно предоставяне
НОВА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА
BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в
НА УЛИЦА „ПЪРВИ МАЙ“
периферните райони“, финансиран със средства
от Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие. Фирмите
изпълнителки на строително-ремонтните дейности
са „Строителство и саниране – инженеринг-консулт“
ЕООД, гр. София и „Стройкоинвестконсулт 2013“
ЕООД, гр. София, а стойността на проектите
е 43 266, 23 лв. с ДДС за жилищната сграда на
ул. „Николаевска“ 31 и 68 694,25 лв. с ДДС за
жилищната сграда на ул. „Добруджа“ 7. Санираните
жилищни сгради са с подменена дограма,
външна топлоизолация, ремонтирани покриви,
приветлив външен вид и изцяло нова визия. Нова асфалтова настилка е положена на улица „Първи

ХХVІІ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
„ЛАЧЕНИ ОБУВКИ“

Започна подготовката за 27-то издание на
Международния детски фестивал на изкуствата
„Лачени обувки“ в Берковица. Той ще се проведе
от 30 май до 2 юни 2019 г. Детският форум се
организира от Община Берковица и НЧ „Иван Вазов
– 1872“. Фестивалът ще е с конкурсен характер и в
него могат да участват деца до 19-годишна възраст.
Детският форум на изкуствата ще има четири
раздела – забавна песен, модерни танци, детски
театър и рисунка. Тази година ще има и четвърта
възрастова група при индивидуалните изпълнители
и конкурс за вокални състави в раздела за забавна
песен. Участниците ще рисуват на тема „Чудесата
на природата“ като рисунките се изпращат до 10
май. 3 май 2019 г. е крайният срок за изпращане на
заявките за участие във фестивала. Изпълнителите
ще бъдат оценявани от професионално жури и в
четирите раздела. Гала концертът ще е вечерта на
1 юни. Организаторите предвиждат съпътстващи
прояви, които ще бъдат посочени в програмата.
Подробна информация за регламента на фестивала,
бланка за участие и контакт с организаторите
може да се получи от официалния сайт на
Oбщина Берковица– www.berkovitsa.bg, раздел
„Култура“ – НЧ „Иван Вазов-1872“ Берковица.

май“ в Берковица. Дейностите, които са извършени,
са за цялостното й благоустрояване, предвид лошото
досегашно състояние на улицата. Освен положения
нов асфалт са повдигнати дъждоприемните шахти и
са направени канализационни шахти и дъждоприемна
решетка на кръстовището на улиците „Първи май“ и
„Лале“. Фирмата изпълнител е „Инфракънстракшън“
ЕАД, гр. София. Стойността на ремонтните дейности е в
размер на 200 000 лева с ДДС, отпуснати с Постановление
на Министерски съвет 165 от 07.08.2018 г. за частично
финансиране на проект „Ремонт и асфалтиране на ул.
„Първи май“ в гр. Берковица, община Берковица“.
За 2018 г. приключиха рехабилитацията на Промишлената
зона – 19 500 лв., основен ремонт на ул. „Николаевска“ –
12 500 лв., ремонт на площадно пространство бл. 1 и 2
ж.к Заряница – 5000 лв., рехабилитация алеи Гробищен
парк – 33 750 лв., рехабилитация площад с. Замфирово –
6 000 лв., ремонт на тротоари по програма 50/50 – 20 000
лв. Обектите в процес на изпълнение са: рехабилитация
улични платна и тротоари на ул. „Здравец“ и ул. „Тузлата“
– 301 230 лв., ремонт и изкърпване на Общинска
пътна мрежа – 144 000 лв. Предстои стартирането на
изграждане на канализация по ул. „Кирил и Методий“
гр. Берковица – II етап – 260 000 лв., рехабилитация,
водопроводна мрежа ул. „Екзарх Йосиф“ , гр. Берковица
– 10 110 лв., рехабилитация водопроводна мрежа ул.
„Щърковица”, гр. Берковица – 7 000 лв., рехабилитация
и преасфалтиране на 15 бр. улици в гр. Берковица и 5
бр. в селата Бързия, Замфирово и Боровци – 600 000 лв.
Обектите, които имат избран изпълнител, но несключени
договори, поради обжалване на процедурата в КЗК са:
– Рехабилитация общинска пътна мрежа път х.
„Ком“, път с. Бързия – с. Ягодово, път с. Слатина –
граница Община Вършец, път „Котеновско шосе“,
път с. Гаганица – с. Черешовица, път – разклон с.
Замфирово, с. Боровци – шосе с. Гаганица – 6 000 000 лв.
– Рехабилитация и реконструкция улици и тротоари – ул.
„Тимок“, ул.“Заряница“, ул. „Даме Груев“, ул. „Мусала“,
ул. „Райко Даскалов“, ул. „Кестенарска“ в гр. Берковица
и улици „Артец“ и „Ком“ с. Бързия – 1 700 000 лв.

3
Сертификати за етнически
толерантни работодатели

Екипът по проект „Съвместни усилия
в подкрепа на хората в неравностойно
положение
на
трудовия
пазар
в
трансграничния регион” връчи сертификати
„Етнически толерантен работодател“ на
фирма „Екотерра“ ЕООД – гр. Берковица и
на Комунални дейности – гр. Берковица. С
връчването на сертификатите бяха насърчени
работодателите, които следват принципа на
равно третиране на работниците и осигуряват
недискриминационен
подход
към
тях.

Проектът „Съвместни усилия в подкрепа
на хората в неравностойно положение на
трудовия пазар в трансграничния регион”
(Combined Еfforts in Support to Disadvantaged
People on the Labour Marketin the Cross-Border
Area) с регистрационен номер на договора
Project No.16.4.2.056, e-MS Code ROBG 163 по
програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 20142020, Приоритетната ос 4. „Квалифициран
и приобщаващ регион” има за цел да
предостави информация и консултация на
безработни лица и младежи в неравностойно
положение с възможности за работа в
страната и чужбина, предлагане на услуги за
работодатели при наемане на безработни лица,
възможности за кандидатстване с проекти по
програми на ЕС, предоставяне на финансова
информация за социално осигуряване.
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МЕСТНАТА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОТНОВО
ПОДАРИ ЕДИН ВЪЛНУВАЩ ДЕН
ЗА ДЕЦАТА ОТ „НАЙ-РОЗОВИТЕ
КЛАСОВЕ“

На 12 март 2019 г. най-розовите класове в община
Берковица получиха своите награди. 21 паралелки от
основните училища и гимназиите бяха изненадани
с вкусни розови торти, изработени специално за
конкурса на МКБППМН „Най-розов-клас – 2019“.
И тази година комисията избра местен сладкар да
направи розовите изкушения. Той вложи в тях
много фантазия, любов и… шоколад. Големият
победител в общината, най-розовият клас за 2019 г.
– 2. а клас на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица, с
грейнали лица и трепетно вълнение посрещна своята
награда, връчена им от зам.-кмета г-н Радослав
Найденов и г-жа Филонка Горанова, секретар на
МКБППМН. Всеки от класовете тази година получи
за участие поощрителна награда от МКБППМН
при Община Берковица – топка и грамота.
Останалите
паралелки,
които
получиха
торти,
топки
и
грамоти
са:
Победител в I ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Берковица –
2.б клас;
Победител във II ОУ „Христо Смирненски“ гр.
Берковица – 6.а клас;
Победител в IV ОУ „Г.С.Раковски“ гр. Берковица –
група ЦОУД;
Победител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.
Замфирово – 1. клас;
Победител в ОУ „Г. С. Раковски“, с. Бързия – 6. – 7.
kла;
Победител в ЛПГ, гр. Берковица – 10.б клас;
Подготвителна група на III ОУ „Иван Вазов“ гр.
Берковица – поощрителна награда за най-малки
участници.
Всички останали участници, изпратили снимки до
Комисията, получиха топки и грамоти. Това са
4. а клас на I ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Берковица
7. клас на I ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Берковица
4. а – 5. а клас на II ОУ „Христо Смирненски“, гр.
Берковица;
1.а клас на на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица;
3.а клас на на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица;
5.а клас на на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица;
6.а клас на на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица;
7.а клас на на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица;
1. клас на ОУ „Г. С. Раковски“, с. Бързия;
4. клас на ОУ „Г. С. Раковски“, с. Бързия;
4. клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Замфирово
7. клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Замфирово
Община Берковица и Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви изказват
своята благодарност към всички деца и учители за
активното участие, старанието и оригиналните идеи.
Вярваме, че усилията на всички нас ще дадат добри
резултати в превенцията на тормоза и агресията сред
децата. В това повярваха и директорите на училищата,
които не само застанаха зад тазгодишната каузата, но
и заявиха желание за още много такива инициативи.
„Нека доброто започне от днес, от нас!“

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА
ОТ СЕДЕМТЕ ПЛЕНЕРА ПО
ДЪРВОПЛАСТИКА И ЖИВОПИС
В Село СЛАТИНА

На 6 март 2019 г. в Градска художествена галерия „Отец
Паисий”, гр. Берковица беше открита ретроспективна
изложба. Тя включваше дървопластика и живопис
на различни автори, участвали в традиционния
пленер, който се провежда в началото на месец август
в с. Слатина. Организатор на изложбата бе Найден
Кирилов, който заедно със своите синове бяха домакини
на пленера. Официални гости на събитието бяха
председателят на Общинския съвет Берковица г-н
Иван Иванов, председателят на Комисията по култура
г-жа Ива Василева, зам. кметът на Община Берковица
г-н Радослав Найденов и кметът на с. Слатина г-н
Славейко Давидов. На откриването присъстваха и много
граждани и любители на изкуството. Авторите и техните
произведения бяха представени от г-жа Петя Генова.

„А ТЕБЕ, БЕРКОВИЦЕ, ПРИВЕТ
БЛАГОДАРСТВЕН ОТ ТВОЯ
СЛУЧАЕН НЯКОГАШЕН
ГОСТЕНИН.“ /ИВАН ВАЗОВ/

На 7 март 2019 г., в Трето основно училище „Иван
Вазов“ отбелязаха 140-годишнината от пристигането
на патриарха на българската литература – Иван Вазов,
в Берковица. Положени бяха венци пред паметника на
Вазов в двора на училището. Донко Росенов от 6.а клас
запозна присъстващите със спомените на Иван Вазов от
престоя му в града под Ком. Ивана Николаева също от 6.а
клас рецитира стихотворението на Боби Мирчев „На теб,
Берковице“, а учениците от 1. клас с класен ръководител
Съни Миленкова и ръководител Наташа Илиева казаха
едно от най-известните стихотворения на Вазов „Аз
съм Българче“. По късно във фоайето на училището бе
открита изложба на тема: „Иван Вазов и Берковица“.

БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 140
ГОДИНИ ОТ ПРИСТИГАНЕТО НА
ИВАН ВАЗОВ В ГРАДА

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА
НАЦИОНАЛНА ВИКТОРИНА „ДА
ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

На 14.03.2019 г. в Детски център „Камбанка“ се
проведе общински кръг на Националната викторина
по безопасност на движението „Да запазим децата на
пътя“. Победител в общинския кръг на Националната
викторина по безопасност на движението стана отборът
на Основно училище „Георги Сава Раковски“ – с. Бързия.
Той ще представя община Берковица на областно ниво.
Организатори са Община Берковица, Център за подкрепа
на личностното развитие – ЦПЛР-Берковица и със
съдействието на РУ на МВР – Берковица. Викторината
е включена в Националния календар за извънучилищни
дейности на Министерство на образованието и науката
за учебната 2018/2019 г. Целта на провеждането е
проверка на уменията и навиците за действие в условията
на пътното движение и формиране култура на безопасно
поведение на пътя. Участие в състезание взеха 6 отбора
от училищата на територията на община Берковица.
Отборите бяха съставени от четирима състезатели.
Викторината се проведе в 3 етапа. Първият от тях бе
решаване на листовка с 20 въпроса. Всички състезатели
от отбора решаваха заедно листовката с въпроси от
познавателните структури, отразени в учебните програми
по БДП. Времето за решаване бе 20 минути. Вторият
етап включваше викторина – въпроси с три отговора
(верен и грешен). Последният кръг беше сглобяване на
пъзел с пътен знак. Времето за сглобяване на пъзели бе
2 минути. Много добре се представиха и отборите на
Трето основно училище „Иван Вазов“, Второ основно
училище „Христо Смирненски“, които заеха съответно
второ и трето място. След тях се наредиха отборите на
Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Основно
училище „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Замфирово и
Четвърто основно училище „Георги Сава Раковски“.

На 12 март 2019 г. в къща-музей „Иван Вазов“
тържествено се отбеляза 140-годишнината от
пристигането на Вазов в града под Ком. Обявената в
програмата визита на гостите от къща-музей „Иван
Вазов“, гр. София и директорът на Национален
литературен музей, г-н Атанас Капралов не се състоя
поради стекли се непредвидени обстоятелства.
Промяната на сценария на мероприятието не попречи
на Музеен комплекс – Берковица да организира едно
прекрасно събитие за всички, които го уважиха.
Рецитал, песни, кратък филм и четения върнаха
гостите назад във времето, когато патриарха на
българската литература е пребивавал в Берковица.
Преди 140 години Иван Вазов пристига в
Берковица, за да бъде председател на Окръжния съд.
Първоначално той е бил на служба в Русе, но заболява
белодробно и по препоръка на лекарите се премества
в планинския град Берковица. Вазов пътува от Русе
до Лом с австрийски кораб, от там наема файтон и
пристига в Берковица. Бил е облечен в униформа
на съдия – с черен редингот, със златни еполетни
копчета и червена фуражка. Иван Вазов живее в
няколко къщи в Берковица, като последната къща,
в която пребивава е запазена. Това е голяма къща
на търговец – бей, търгувал със сърмени платове.
Иван Вазов пребивава в Берковица 17 месеца – от
7 март 1879 г. до 18 септември 1880 г. и завинаги
свързва името си с града. Това е активен творчески
период за Вазов. Тук пише поемата „Грамада“,
повестта „Митрофан и Дормидолски“, разказът
„Белимелецът“ и прочутото си стихотворение
„Малини“. Иван Вазов е вторият и последен съдия
на Окръжен съд – Берковица. Минавайки години
след това през града той възкликва: „А ТЕБЕ,
БЕРКОВИЦЕ, ПРИВЕТ БЛАГОДАРСТВЕН ОТ
ТВОЯ СЛУЧАЕН НЯКОГАШЕН ГОСТЕНИН.“
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