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ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
НА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН
ВАЗОВ-1872“ В ГРАД БЕРКОВИЦА

На 4 септември 2019 г. се състоя церемонията
по официалното откриване на обект по проект
№
BG16RFOP001-2.001-0087
„Повишаване
енергийната ефективност на общинската културна
инфраструктура в Община Берковица – Народно
Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ по
административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН
BG16RFOP001-2.001-0087-С02 и № РД-02-3776/14.09.2016 г. на МРРБ, Управляващ орган на
Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г. по процедура на директно предоставяне
BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в
периферните райони“ се финансират със средства
от Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Официални гости на събитието бяха: инж. Милчо
Доцов – кмет на Община Берковица, зам.-кметовете
г-жа Ася Велиславова, г-н Радослав Найденов, г-жа
Биляна Тодорова, г-жа Надя Тимчева – председател
на читалищното настоятелство и г-н Борис
Каракушев – представител на фирмата изпълнител.
Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Общата стойност на проекта е 1 468 065.26 лв.,
финансирани със средства от ОП „Региони в
растеж” 2014-2020 г., от които европейското
финансиране е в размер на 1 247 855.47 лева,
а националното съфинансиране възлиза на
220 209.79 лв. Продължителността на проекта
е 30 месеца и приключва на 24.10.2019 г.
Сградата, обект на интервенция, е дадена от общината
безвъзмездно за ползване от общинската културна
организация, тъй като читалището, настанено в нея,
е част от общинската културна инфраструктура на
град Берковица. Сградата е оразмерена за среден
тип читалищен дом със зрителна зала до 350 места
и е за предоставяне на културни услуги, съгласно
действащите норми за проектиране на такива сгради
през 1960 г. Има осигурен един брой санитарен
възел за хора с увреждания и трудноподвижни
хора. Застроената площ на сградата е 1385
кв.м., а разгънатата застроена площ е 4100 кв.м.
Основна цел на проекта е осигуряването на модерна
и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на
балансираното и устойчивото развитие на община
Берковица и да се повиши енергийната ефективност
на публичната културна инфраструктура 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
ДЗЗД „БЕРКОВИЦА 2017“, който включваше
следните строително – монтажни работи:
Извършена
изолация
на
покрив.
Монтирана е соларна инсталация за топла вода.
Извършена топлинна изолация на външните
стени и подмяна на неподменената дограма.
Проектирано и изпълнено ново енергоефективно
изкуствено осветление за общите части.
Изградена достъпна среда за хора в неравностойно
положение. Подменени са старите отоплителни
котли с нови на пелети. Подменено е с ново
евакуационното осветление на сградата. Подменена
е канализацията в сутерена. Доставена и монтирана
нова мълниезащита на сградата. Освежени са стените
и подовете на сградата. Стойността на договора с
фирма ДЗЗД „БЕРКОВИЦА 2017“, за възлагане на
дейностите по инженеринг е в размер на 1 132 525.00
лв. без ДДС. Изпълнение на строителен надзор
и оценка на съответствието на инвестиционния
проект – с изпълнител ДЗЗД Консорциум
Мултиплекс
Инженеринг-Лайф
Енерджи.
Дейности по организация и управление на проекта.
Осъществяване на дейности по публичност и
информираност с изпълнител „ДИГИТАЛЕ“ ЕООД.
ПОСТИГНАТИТЕ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА ПРОЕКТА за сграда на Народно Читалище
„Иван Вазов-1872“ гр. Берковица са: Достигане
на енергопотребление „В“ в сграда от културната
инфраструктура; Намаляване на разходите
за енергия на обществена сграда с културно
предназначение, собственост на община Берковица;
По-високо ниво на енергийната ефективност
на сградата на читалището, което пряко ще
допринесе за намаляване на крайното енергийно
потребление и косвено – за намаляване на
емисиите на парникови газове в град Берковица;
Постигане на индикативните национални цели за
пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния
план за действие за енергийна ефективност 20142020 г.; Осигуряване на по-добро качество на въздуха,
условия за живот и работна среда в град Берковица
в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
Подобряване на експлоатационните характеристики
за удължаване на жизнения цикъл на сградата на
народното читалище в град Берковица; Запазване
на традиционните функции на град Берковица,
свързани с предлагане на обществени услуги, не само
за местното население, но също и за населението
на околните периферни райони; С реализираните
енергоспестяващите мерки, проектът постига
спестовен ефект от 573 000 КWh/годишно – намалено
количество на енергия и редуциране на парниковите
емисии с 159 т/годишно. В края на церемонията
бе прерязана лентата на обновената сграда.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване
енергийната
ефективност
на
общинската
културна
инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище
„Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
BG16RFOP001-2.001-0087-C01
„Повишаване
енергийната
ефективност на общинската културна инфраструктура в Община
Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

ДЕТСКА ЯСЛА – БЕРКОВИЦА
ОТБЕЛЯЗА 50-ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ

На 03.09.2019 г. Детска ясла – Берковица отпразнува
своя 50-годишен юбилей. Официалните гости
на тържеството бяха кметът инж. Милчо Доцов
и служители на администрацията. В украсения
с балони и цветя салон на детската ясла, с много
настроение, весели игри, песни и стихчета малките
палавници припомниха на своите гости колко много
могат да научат възрастните от децата, как могат
да бъдат по-добри и по-щастливи. Малчуганите,
почувствали трепета на празника, скачаха, играха
и се забавляваха от сърце под звуците на музиката
и аплодисментите на всички. Кметът инж. Милчо
Доцов поздрави всички деца и подари на детската
ясла видеокамера, с която да запечатат найвълнуващите и емоционални моменти заедно.

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА В СФЕРАТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Национална програма
„Подпомагане на общини за реализиране на дейности
за образователна десегрегация“, одобрена с Решение №
172 на Министерския съвет от 2019 г. и след проведена
в ЦОИДУЕМ процедура по оценка на постъпилите
проектни предложения, министърът на образованието и
науката издаде заповед № РД09-2154/28.08.2019 г., с която се
одобрява за финансиране и проекта на Община Берковица.
Общата стойност на проекта е 16 212,00 лв.
Периодът
на
изпълнение
на
проекта
е
от 16 септември 2019 г. до 30 юни 2020 г.
Настоящата процедура е насочена към постигането
на значими и устойчиви резултати в сферата на
образователната десегрегация в рамките на цялата община.
Проектът „Ефективна образователна интеграция
на децата от ромски произход, живеещи в град
Берковица“ по Национална програма „Подпомагане
на общини за реализиране на дейности за
образователна десегрегация“, предложена от Община
Берковица е в партньорство с ДГ „Малина“ и III ОУ
„Иван Вазов“. Той ще допринесе за постигане на
реални и устойчиви резултати в образователната
десегрегация на над 100 ученици от общината.
Основната цел на проекта е да подпомогне редовното
посещение на децата в задължително предучилищно
образование и ученици от ромски произход.
Основните дейности по проекта са насочени към
осигуряване на безплатен транспорт в рамките
на населеното място за деца в задължително
предучилищно образование и за ученици, посещаващи
сегрегирани образователни институции за обучение,
възпитание и социализация в несегрегирани приемни
образователни институции, а също и осигуряване на
учебни пособия и материали за децата в задължително
предучилищно образование и за ученици до VII клас,
включени в процеса на образователната програма.
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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МАНДАТНАТА ПРОГРАМА
НА КМЕТА НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ЗА
МАНДАТ 2015-2019ГОДИНА
УВАЖАЕМИ

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА,
В края на мандата представям пред Вас
отчет за моята работа и на моя екип
през 4-те години на мандат 2015-2019 г.
Като генерален извод с чувство на
удовлетворение и самочувствие може да се каже,
че този мандат е най-добрият и най-успешен
мандат в най-новата 30-годишна история на
Община Берковица от 1989 г. до момента.
Този извод е в сила за всички направления
от нашата работа, като може да се отчете
че над 90% от предизборните ангажименти
и заложените цели и задачи в мандатната
програма, приета от Общински съвет
през месец януари 2016 г., са изпълнени.
Като се има в предвид, че ежегодно са
публикувани и обсъждани отчети на
изпълнението на мандатната програма и
на бюджета представям без да изпадам в
подробности основните резултати в различните
направления от нашата работа през мандата.
1.
ИНФРАСТРУКТУРА,
КАЧЕСТВЕНА
ЖИЗНЕНА СРЕДА, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ.
1.1 През мандата са изпълнени общо
над 80 броя строителни обекти на обща
стойност над 12 500 000 лв., а в процес на
изпълнение са още 21 проекта на стойност
21 526 000 лв. или общо подсигуреното
финансиране за мандата е над 33 млн. лева.
1.1.1 Изпълнихме цялостно или частично
преасфалтиране на 28улици в Берковица и
селата на обща стойност над 1 700 000 лева
-ул. „Здравец и ул. „Тузлата“
– 301 000 лв.
-ул.„Синчец“,
„Оборище“,
„Кочо Честименски“
– 110 000 лв
- ул. „Н. Вапцаров“ с. Замфирово
– 32 000 лв.
- ул. „Иван Вазов“
– 40 000 лв.
- ул. „Атанас Кюркчиев“
– 34 000 лв.
- ул. „Поручик Грозданов“
- 33 000лв.
-ул.
„Бдин“
и
ул.
„Хризантема“
- 30 000 лв.
-ул.
„
Иван
Панов“
и
ул.
„А.
Стамболийски“
- 26 000 лв.
- ул. „Тракия“ и ул. „Гурко“
- 87 000 лв.
- ул. „Кирил и Методий“
- 106 000 лв.
-ул.
„Шейново“
и
ул.
„П.
Наумов“
- 49 000 лв.
-ул.
„
Здравченица“
и
ул.
„З.
Стоянов“
- 56 000 лв.
-ул. „Ком“
- 50 000 лв.
-ул.
„Д.
Благоев“
и
ул.
„Драва“
с. Замфирово
- 34 000 лв.
-ул. „Тодорини кукли“, ул. „Равнище“
и ул. „9-ти Септември“ с. Бързия
- 36 000лв.
-ул. „ Христо Ботев“ – с. Боровци
- 26 000лв.
- ул. „1-ви май“
- 200 000 лв.
- Алея Гробищен парк
- 34 000 лв.
- Промишлена зона
- 20 000 лв.
- Изкърпване улици
- 200 000 лв.
-Ремонт
общинска
пътна
мрежа
до малките села
- 200 000 лв.
1.1.2. Изградихме и въведохме в експлоатация
нов минерален водопровод от с. Бързия до
град Берковица с дължина 8 километра и кът за
отдих и ползване на водата в парк „Свети Георги
Победоносец“ на обща стойност 1 050 000 лева.
1.1.3.Извърши
се
реконструкция
на

водопроводна мрежа на 15 улици и изграждане
на канализация на 4 улици на обща стойност
над 1 милион и 20 хиляди лева, както следва:
-Водопровод на ул. „Синчец“, ул.“Оборище“,
ул. „Кочо Честименски „
- 236000 лв
-Водопровод
ул.
„Райко
Даскалов“
и ул. „Мусала“
- 34000 лв.
- Водопровод ул. „Здравец“
- 34000 лв.
-Водопровод
и
канализация
ул.
„Заряница“
- 260000 лв.
-Водопровод
ул.
„Даме
Груев“
- 30000 лв.
-Водопровод
и
канализация
1-ви
етап ул. „Бук“
- 185000 лв
- Водопровод с. Бързия
- 12000 лв.
- Водопровод с. Боровци
- 109000 лв.
-Водопровод
ул.
„Котеновско
шосе“
- 20000 лв.
- Водопровод с. Слатина
- 54000 лв.
-Канализация
ул.
„Тинтява“
- 11000 лв.
-Водопровод
ул.“Екзарх
Йосиф“
и
ул. „Щърковица“
- 20000 лв.
-Канализация
ул.
„Поручик
Грозданов“
- 16000 лв.
- Водопровод с. Ягодово
- 3500 лв.
1.1.4.Изпълнените обекти по Обновление и
Енергийна ефективност са общо 18 броя на
обща стойност над 8 милиона и 300 000 лева,
в
това
число:
-Сграда
НЧ
„Иван
Вазов-1872“
- 1 400 000лв.
-Сграда
Общинска
администрация
Берковица
- 1 000 000 лв.
- ДГ „Звънче“
- 431 000 лв.
- Детска ясла
- 223 000 лв.
- Сграда Полиция
- 240 000 лв.
- 10 жилищни блока и 3 броя многофамилни къщи
с
общо
над
270
домакинства
- 5000 000 лв.
1.1.5Реализирани обекти в образователната,
културната и социална сфера – 316000 лв.
- Културен център „Й. Радичков“
- 30000 лв.
- Покрив ДГ с. Бързия
- 20000 лв.
- Спортна площадка III ОУ
- 94000 лв.
-Отоплителна
инсталация
ДГ
с.
Замфирово
- 10000 лв.
- Пенсионерски клуб гр. Берковица
- 22000лв.
- Покрив Детска ясла
- 20000лв.
- ОУ с. Бързия
- 20000 лв.
-Консултативенцентъркв.„Раковица“ - 22000лв.
- Етнографски музей
- 18000лв.
-Детски
площадки
гр.
Берковица,
с. Котеновци, с. Ягодово
- 30000 лв.
- Оборудване за патронажа
- 30000 лв.
1.1.6 Други обекти – общо
- 151000 лв.
- Тротоар ул. „Николаевска“
- 12000 лв
-Площадно пространство „Заряница“ - 5000 лв.
- Програма 50/50
- 40000 лв.
-Оборудване
и
автомобили
за
Комунални дейности
- 53000 лв.
- Кметство с. Мездрея
- 10000 лв.
- Читалище с. Гаганица
- 13000 лв.
- Читалище с. Бързия
- 7000 лв.
- Кметство с. Боровци
- 11000лв.
- Дограма патронаж с. Замфирово
- 4000 лв.
1.1.7. Обекти в процес на изпълнение – 21 проекта
със собствено и европейско финансиране
за
- 21 526 000 лв.
-Реконструкция
улици
и
тротоари
по ПРСР
- 1 900 000 лв.
Ул.
“Заряница“,
„Тимок“,
„Мусала“,
„Р.
Даскалов“,
„Даме
Груев“,
„Кестенарска“,
гр.
Берковица
и
ул. „Артец“ и ул. „Ком“ с. Бързия
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-Канализация
ул.
„Кирил
и
Методий“ - II етап
- 2610000 лв.
-Рехабилитация
Общинска
пътна
мрежа
- 7000000 лв.
Бързия-Ягодово,
СлатинаДраганица,
път хижа „Ком“-ул. „Бук“, Котеновско
шосе,
Гаганица-Черешовица,
Боровци
от разклон Замфирово пред площада
до
разклон
Гаганица
–
по
ПРСР
-Оборудване за Болницата
-1 500 000 лв.
-Дневен център – V ДГ
- 400000 лв.
-Инсталация за компостиране
- 3700000 лв.
-Проект Пътешествие – Туризъм
- 200000 лв.
-Проект МИГ
- 4000000 лв.
-Оборудване
за
читалище
„И.
Вазов - 1872“
- 400000 лв.
-Енергийна
ефективност
сграда
ППО и КД
- 684000 лв.
-Игрище до спортна зала
- 98000 лв.
-Площадни пространства
- 365000 лв.
-Енергийна
ефективност
кметства Замфирово и Гаганица
- 290000 лв.
-Ремонт Общинска пътна мрежа
- 133000 лв.
-Изкърпване
улици
гр.
Берковица
и селата
- 100000 лв.
-Ремонт ул. „Калето“ - асфалтиране
- 45000 лв.
-Асфалтиране
ул.
„Атанас
Кюркчиев“,
„Щърковица“,
„Екзарх
Йосиф“
- 160000 лв.
-Рехабилитация ул. „Ленин“ и ул. „Вапцаров“
с. Замфирово
- 40000 лв.
- Рехабилитация 6бр. улици с. Бързия - 40000лв.
/ул.„Липа“,„Акация“,„Бучняк“,
„Кирил
и
Методий“,„Ю. Гагарин“, „Хр. Михайлов“
-Благоустрояване център с. Боровци
- 9000 лв.
-2
броя
автомобили
за
Комунални
дейности
- 250000 лв.
-Отводнителен канал с. Слатина
- 10000 лв.
-Детски
площадки
–
ул.
„Синчец“,
„Сарая“ и с. Бързия
- 30000 лв.
1.1.8 Образователни, социални и интеграционни
проекти – общо на стойност над 3 000 000 лв.
-Социални асистенти – без прекъсване
-Интеграция детски градини;
-Интеграция училища;
-Социална трапезария;
-Патронажна грижа;
-Топъл обяд;
-Приеми ме;
-Свободен интернет достъп;
- Лична помощ от 01.09.2019 г. и други.
2.
СОЦИАЛНО
ОРИЕНТИРАНА
ОБЩИНСКА
ПОЛИТИКА
НАСОЧЕНА
КЪМ
ДЕЦАТА,
МЛАДИТЕ ХОРА И ПЕНСИОНЕРИТЕ
Една от нашите най-големи гордости през
последните години е изключително силната и
разнообразна социална общинска политика.
Смело можем да отчетем, че са единици
дори и по-големи общини в България,
които могат да се съревновават с нас
в това направление и ние създадохме
модел на общинска социална политика.
КАКВО ПОСТИГНАХМЕ?
2.1 Увеличихме от 150 лв. през 2015 г. до 350лв. през
2019 г. еднократната помощ за раждане на дете.
2.2 Ежегодно през мандата увеличавахме
субсидиите
за
спортните
клубове
с
над 20%, като плана за тази година е
120 000 лв. при 53 000 лв. през 2015 г.
2.3 Увеличихме 3 пъти средствата за
социално подпомагане за лечение от 9 000
лв. през 2015 г. на 30 000 лв. през 2019 г.
2.4 Увеличихме двойно субсидиите за
пенсионерските клубове от 18 000 лв.
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през 2015 г. на 37 000 лв. през 2019 г.
2.5Предоставените
средства
за
изпълнение на социалните ангажименти
от мандатната програма са, както следва:

Отчет 2011 г. - 109 650 лв., Отчет 2015
г.97
200лв.
-12
000лв.
намаление,
Очакван отчет за 2019 г.
над 200 000
лв. Повече от 2 пъти увеличение в
сравнение с 2015 г. - Изводите са ясни !
2.6 През 4-те години на мандата не са
увеличавани местните данъци и такси,
дори намалихме с 50% таксите на децата от
подготвителните групи в детските градини.
2.7Продължихме и доразвихме добрите традиции
за обслужване на нуждаещите се хора чрез
социални асистенти – до 80 човека, лична помощ,
социална трапезария, топъл обяд и други.
2.8Закупихме със собствени средства и
предоставихме на МБАЛ ренгенова тръба,
ехограф
и
оборудване
за
хирургията.
2.9Благодарение на положените усилия от
общинското ръководство и широката обществена
подкрепа устояхме на натиска на някои
държавни институции и запазихме общинските
дружества МБАЛ и ВИК които са с изключително
социално значение за нашето население.
2.10 С цел кадрово обезпечаване на медицинското
обслужване от 2019 г. определихме 3 стипендии
х 300 лв. месечно за студенти по медицина.
2.11 Ако към предоставените средства за социална
програма се добавят и средствата за дофинансиране
дейността на детските градини със 120000лв. на
Детска ясла с 26 000 лв., на Патронажа със 150 000
лв., за заплати на треньори в спортните клубове 30
000 лв. и издръжка на спортните бази за около 30
000 лв. то общо изразходваните годишно средства
със социална насоченост са над 560 000 лв., което
е над 20% от собствените приходи на общината.
3. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ИКОНОМИКАТА
3.1 Успешно реализирахме проекта за минерален
водопровод, с което се дава възможност на нашите
съграждани и на потенциални инвеститори
за развитие на СПА туризъм. Приключихме и
минералната чешма и кът за отдих в парк „Св. Георги
Победоносец“, където съгражданите и гостите
могат да починат и да ползват минерална вода.
3.2 През годините на мандата Общината ежегодно
успешно участва в туристически изложения в гр.
София, гр. Велико Търново и гр. Кюстендил, където
се представиха нашите туристически продукти.
3.3Проведохме много успешно поредните
фестивали „Лачени обувки“, Фолклорен и
третото издание на Фестивала на духовата
музика,
с
което
надградихме
добрите
резултати
във
фестивалния
туризъм.
3.4 Приключихме ремонта на Културен център
„Й. Радичков, като на 24 май го открихме
официално, започна ефективна дейност и се
утвърждава като поредния туристически обект.
3.5 Подобрихме състоянието и рекламата
на
Лесопарк
„Калето“,
разкрити
са
Южната и Източната Базилики, назначен
е музеен работник и се работи по

утвърждаването му като туристически обект
3.6Спечелихме финансиране от 200 000 лв.
по проект „ Пътешествие“ по ТГС България
– Румъния и стартира изпълнението му.
3.7 По проект МИГ спечелихме проект и се
разработва стратегия за развитие на туризма на
територията на общините Берковица и Годеч.
3.8 Проект „ Ком“ е подаден на Министерство на
икономиката и Областна Управа за включване
в Инвестиционни списъци на важни обекти
за привличане на инвеститорски интерес.
3.9 За съжаление на този етап не успяхме да убедим
Партньорите от ГБС за стартиране изпълнението на
I-ви етап от проекта – писта №1 и седалков лифт №1.
3.10Консултативният
съвет
за
развитие
на туризма редовно провежда заседания.
3.11През мандата продължихме развитието
на културния и спортен календар, като за
тази цел за 2019 г. са предвидени 100 000
лв. което е с 36 000 лв. повече от 2015 г.
3.12Освен
традиционната
субсидия
от
7000
лв.
за
Туристическо
дружество
Берковица
предоставихме допълнително
5000лв
за
възстановяване
покрива
на
новата
хижа
след
природно
бедствие.
3.13 През мандата със съдействието на Общината
в големите села на Общината – Бързия,
Замфирово, Боровци, Гаганица и Слатина се
утвърдиха и редовно провеждат фестивали,
които станаха неразделна част от културния
и туристически календар на общината.
3.14.Съгласно
събраната
от
Отдел
Икономика информация от Бизнеса през
мандата
на територията на общината
са открити над 300 нови работни места.
3.15През годините по различни програми
са назначени общо над 350 безработни
по ПВЗ за период от 6 до 24 месеца.
3.16В
дните
на
празничната
програма
по
случай
Празника
на
града
ежегодно
провеждаме
традиционното
изложение
„Произведено в Берковица“.
3.17. През годините продължихме съвместната
ни работа със Съвета за икономическо
развитие
за
взаимно
информиране
и
обсъждане
на
различни
проблеми.
3.18 Проведохме първи прием от МИГ на
проекти на земеделски производители и
неземеделски дейности като вече са одобрени
11 проекта на кандидати от Община
Берковица, които са на проверка в ДФЗ.
3.19Общинските
търговски
дружества
общо 5 броя
функционират нормално
като през годините предоставихме на ВИК
76 000 лв. за финансово стабилизиране.
4.ФИНАНСОВА
СТАБИЛНОСТ
ПУБЛИЧНОСТ
И
ПРОЗРАЧНОСТ
4.1 В резултат на огромните усилия през
мандата стабилизирахме финансово общината,
излязохме от финансовите затруднения и
подсигурихме нормално функциониране на
всички дейности и мероприятия – училища,
детски градини, детска ясла, социални заведения,
комунални дейности, социален патронаж,
музеен комплекс, кметства и администрация.
4.2Намалихме задълженията на Общината
– банкови заеми и неразплатени от над
3 милиона лева в началото на мандата
на
1,5
милиона
лв.
към
момента.
4.3 Постигнахме по добра събираемост на
собствени приходи, които през мандата
нараснаха от 2 100 000лв през 2015 г. на 2
900 000 лв. очаквани приходи през 2019г.
4.4 В резултат на извършеното и увеличените
държавни субсидии бюджета на Община
Берковица през мандата нарасна с над
5 милиона лева – около 40% ръст и
достигна
17
милиона
лева
годишно.
4.5 Извън бюджета подсигурените средства
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по национално и европейско финансиране
са над 36 милиона лева, което е един от найдобрите резултати средно на жител в страната.
4.6 За подобряване партньорството с гражданските
организации през 2016 г. се изградиха Обществен
съвет и Съвет за икономическо развитие.
4.7 През целия мандат с двете нови организации,
с Обществения съвет за развитие на туризма,
клубове, обществени организации и граждани
се провеждаха регулярни срещи за взаимно
информиране и поставяне на важни проблеми.
4.8 Обществените обсъждания на бюджета, и
други важни въпроси станаха постоянна практика
в работата на Общинска администрация.
4.9 През мандата ежемесечно се провеждаше
съвещание Ден на кмета с кметове и кметски
наместници на селата за информиране,
поставяне на задачи и обсъждане на проблеми.
4.10 През целия мандат в приемния ден и
ежедневно при поискване са приети и изслушани
от кмета хиляди граждани и организации –
няма върнат и отказана среща като е реагирано
своевременно
на
поставените
проблеми
съгласно закона и нормативните изисквания.
4.11 Всичко най-важно свързано с работата на
Кмета, Администрацията и обществения живот
ежедневно се публикува на сайта на Общината и
на информационния екран на входа на Общинска
администрация и месечно във вестник „Ком“ за
информиране на жителите и гостите на Общината.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отчетът за изпълнение на мандатната програма
за мандат 2015-2019 г., отчетените цифри,
изпълнените задачи и постигнатите цели са
категорично доказателство, че почти всичко
заложено в мандатната програма е изпълнено,
а някои от целите дори са преизпълнени.
Трябва да отчетем, че въпреки положените
усилия, не успяхме в максимална степен да
реализираме всички поставени цели. През
мандата не успяхме да постигнем сериозен
напредък по изпълнението на проект „Спортно
туристически комплекс – Берковски балкан“.
Има още какво да желаем по състоянието на
инфраструктурата и по доходите на населението.
Считам обаче, че като цяло мандата беше
успешен и отчетеното и всичко останало
което сме свършили в нашето ежедневие
ни дават основание да направим и
заключението, че мандат 2015-2019 е найуспешният и резултатен мандат в найновата история на Община Берковица.
Реализираните цели и резултати са плод на
огромната работа и на колективните усилия
от ръководния екип и целия състав на
Общинска администрация, на съвместната
работа, партньорство и взаимодействие на
Общинската Администрация с Общински
съвет,
с
Управляващите
органи
на
Оперативните програми, с министерства и
други държавни институции, с общинските
фирми, предприятия и мероприятия и на
публично частно партньорство с клубове, НПО,
обществени организации и всички граждани.

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВМЕСТНАТА
РАБОТА, ПОДКРЕПА
И ПАРТНЬОРСТВОТО !

Вярвам, че ще продължим да работим всички
заедно и задружно, за да може всяка следваща
година да е още по-успешна, да постигаме
по-добра жизнена среда и по-добро
качество на живот на нашето население.
Пожелавам здраве, щастие и успехи
на всички и още много успешни
мандати
за
Община
Берковица.
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ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ…
ПРАЗНИК НА ГРАДА

МАГИЯТА

И
ОЧАРОВАНИЕТО
ТРАДИЦИИТЕ

НА

На 15 август празнувахме един от най-големите
Християнски празници „Успение на Пресвета
Богородица“ – наречен още Голяма Богородица. Това е
денят, в който Божията майка напуска земния живот,
отивайки при своя син. Погребват я в една пещера
край Тетсимания като затварят входа с огромен камък.
Когато след няколко дни по-късно отварят входа,
за да се поклонят, не я намират. Вече пречистена и
обкръжена от ангели, Божията майка казва: „Радвайте
се защото аз съм с вас през всичките дни от живота ви.
Ето защо тя бе с нас, в нашата вяра и на следващия ден
– 16 август. Денят бе светъл и горещ, чийто слънчеви
лъчи и полъхващия вятър леко галеха посивелите от
времето коси. Празничният поток от хора не спираше.
Ехтения, глъч и празнична музика огласяваха
заведението „Под манастирските орехи“. Посрещнаха
ни по традиция с питка, мед и здравец. Орехът е символ
на паметта, твърдостта, здравината и дълбоките
корени, а огромната орехова корона и дебелата сянка
под нея бе място и традиция да се събираме и веселим.
Само на около стотина метра над механата, като лебед
е кацнала светата обител – Клисурският манастир „Св.
Св. Кирил и Методий“. Манастирът е разположен в
подножието на връх „Тодорини кукли“ в местността
Клисура. Домакини на празника бяха пенсионерски
клуб „Клисура“, с. Бързия с председател г-жа Бориска
Гълъбова. Тя приветства всички гости и присъстващи
с добре дошли на патронния празник на клуба –
„Успение на Пресвета Богородица“ и ни пожела весело
и приятно изкарване на празника. Това място бе израз
на много срещи, празници, веселие, празненства
и раздумки. С песните „Край манастира“, „Гена ми
дойде на чешма“ и „Песен за Бързия“, изпълнени от
фолклорната група при ПК „Бързия“ бяха поздравени
всички гости. А гости бяха: ПК „Чинарите“, гр.
Вършец, ПК „Златица“, с. Гаганица, ПК „Берковски
кестен“, гр. Берковица, ПК „Елена“, гр. Берковица,
Пенсионерски клуб, с. Замфирово, Пенсионерски
клуб, с. Боровци, Пенсионерски клуб, гр. Бойчиновци,
Пенсионерски клуб, с. Боровци и Пенсионерски
клуб, с. Слатина. Изключително приятно изненадани
бяхме, когато г-жа Гълъбова съобщи, че сред гостите
са ръководството на Община Берковица – кметът
инж. Милчо Доцов, зам.-кметът Ася Велиславова и
г-жа Витанова. Представен бе и основния спонсор
на празника – г-н Йосифов, президент на фирма
„Карина“. Прочетен бе и поздравителен адрес от
председателката на ПК „Клисура“ – г-жа Гълъбова. Не
закъсня и поздравлението към пенсионерите на кмета
инж. Доцов, който бе с много голямо възхищение от
подготовката, присъствието и организацията. Той
изрази благодарност и загриженост към българските
пенсионери, построили България, и че днес държавата
им е длъжница. Отбелязано бе, че преди само няколко
години пенсионерските клубове в Общината са
били само два, а днес наброяват двадесет и осем.
Мястото, потънало в зеленината на вековни гори и
хълмове, потопени в пейзаж, непроменен от времето,
ни предразполагаше и вдъхновяваше към поезия.
Издекламираха се много стихове, изпълниха се
хумористични сценки, изпяха се много песни. Бе
истински фолклорен маратон. Потопихме се в красотата
на природата и веселието на Празника, който бе в своя
възход – вихреха се танц след танц, виеха се кръшни
хора, а прекрасният обяд наистина бе място за топли
човешки отношения за създаване на приятелства,
обмяна на опит и сговор. Очаровани и възхитени
бяхме от красотата и професионализма на музиката и
песните, изпълнени от оркестъра с ръководител кмета
на кметството, с Бързия – г-н Алексов и певицата
Маргарита Младенова. В този ден на веселие, радост
и приятелство, ние забравихме болежките, неволите
и отпечатъка на годините. Това бе една истинска,
неподправена магия. Огънят на празника отмина, но
пламъкът и искрите на традициите остават завинаги.
Ева Димова
гр. Вършец

8 септември – Рождество на Пресвета Богородица
е празникът, който събира всички с надежда за подобри дни, за достойно настояще и бъдеще на скъпия
ни град. За 22-ри път Берковица отбелязва рождението
на Божията майка и като празник на града. Хубав ден –
пълен с надежда, с ласка, с майчинство, с топлина. Такава
е и самата Берковица – светла, усмихната, обичаща,
приласкаваща. Трудно може да се устои на хубостта й,
независимо дали е обвита в бяла пелена, или облечена в
искрящо зелено, или пък погалена от златото на есента.
Празничната програма започна с тържествени
приветствия на официалните лица. Гости на събитието
бяха
Негово Високопреосвещенство Видински
митрополит
Даниил,
Негово
Високопреподобие
архимандрит Антим – протосингел и представители на
Видинска света митрополия, народните представители
д-р Илиян Тимчев и г-н Атанас Костадинов, г-н Цветко
Цветков – заместник-областен управител на Монтана, г-н
Тихомир Антонов – зам. – кмет на Община Монтана, г-н
Петър Стефанов – зам. – кмет на Община Вършец, гости
от побратимени сръбски градове, г-н Димитър Радичков
– син на Йордан Радичков, г-жа Мария Статулова –
актриса, гл. инспектор Цветан Димитров – началник
на районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“, Кристиян Стоянов – национален състезател
по биатлон и ръководството на Община Берковица.
Кметът инж. Милчо Доцов поздрави всички жители и
гости на града. Той направи равносметка на извършеното
до момента от началото на мандата си. „Уважаеми гости,
дами и господа, разрешете лично от мое име, разбира
се и от името на цялото общинско ръководство да ви
поздравя по-случай празника – Рождество на Пресвета
Богородица. Днес всички посрещаме празника на
Берковица с много добри резултати, резултати в цялото
развитие на нашия град и на общината през последните
години, които определено не само са видими, а са много
видими и се усещат от жителите и гостите на града.
Успехите са във всички направления, но аз бих желал
пред всички вас да подчертая, че ние осъществихме
една огромна инфраструктурна програма. Имаме над
28 улици асфалтирани, 15 улици с нови водопроводи,
18 сгради реномирани с енергийна ефективност, това са
сградите на читалището, общината, полицията, детска
градина „Звънче“, детска ясла и още 13 жилищни блокове.
Всички тези неща определено промениха облика на
нашия град, разбира се и на центъра, защото както казах
преди няколко дни при откриването на читалището,
нашия център на четирите ъгъла има обновени сгради,
които са най-значимите за нашия живот. Всичко това
и всички останали проекти, които ние реализираме в
социалната, културната, образователната и техническата
инфраструктура, общо над 80 обекта са на стойност около
30 милиона лева. Всичко това е резултат на колективен
труд, огромна работа от страна на администрацията,
ръководния екип, но разбира се и в резултат на
доброто партньорство на общинското ръководство
с различните институции, държавните институции,
управляващите органи на проектите, министерствата,
областната управа и с активното участие на всички
граждани на общината. Искам да благодаря на всички за
партньорството, защото когато има колективни усилия,
тогава има и добри резултати. Искам да благодаря,
разбира се и за съдействието на всички институции,
защото тези огромни проекти и добрите резултати се
дължат на различните институции. По време на този
мандат ние продължихме да награждаваме нашите
успехи в духовната и културната сфера. През последните
години с радост можем да отбележим, че утвърдихме
нови неща, едно от тях е фестивала на духовата музика,
който проведохме за трета поредна година, постигнахме
успехи и в разработването на обект „Калето“, открихме
и културен център Йордан Радичков на 24 май. Всичко,
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което правим води до успехи в културата, образованието,
успехи на нашите състави и индивидуални изпълнители
на различни конкурси и фестивали. Искам да поздравя
всички вас, да поздравя всички победители, които
разнасят славата на Берковица и донасят медали от
различни спортни и културни мероприятия. Аз съм
убеден, че и за в бъдеще ще продължим да работим по
този начин, защото обединените усилия носят успехи.
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! Да живее България!“
Кметът връчи Почетен знак „За граждански принос“ –
плакет на град Берковица и грамота за 2019 г. на Ирина
Николаевна Ангелова, Димитър Йорданов Радичков,
Даниел Татянов Стефанов и Цветостин Огнянов Цветков.
Инж. Милчо Доцов връчи и годишните награди за
изключителен принос към Община Берковица за 2019 г. на:
ЗОРНИЦА
ТОШКОВА
ДЕНКОВА
–
ЗА
ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛНИ И
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ПО ПИАНО И
ПОПУЯРИЗИРАНЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ТОМАС КАЛИН СИМЕОНОВ – ЗА ВИСОКИ
ПОСТИЖЕНИЯ
В
НАЦИОНАЛНИ
И
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ПО ПИАНО И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
НИКОЛ
НИКОЛАЕВА
ИВАНОВА
–
ЗА
ВИСОКИ
МУЗИКАЛНИ
ПОСТИЖЕНИЯ
И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В
НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
ЙОАНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА –
ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРИЛОЖНОТО
КОЛОЕЗДЕНЕ
НА
РЕПУБЛИКАНСКИ
И
ЕВРОПЕЙСКИ
ПЪРВЕНСТВА
И
ДОСТОЙНО
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
КЛУБ
ПО
ВОЛЕЙБОЛ
„ТОНИ
СПОРТ“
–
ЗА
МНОГОБРОЙНИ
УСПЕХИ
НА
КЛУБА
ПО
ВОЛЕЙБОЛ
И
ДОСТОЙНО
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
ОТБОР
ПО
РЪГБИ
„БАЛКАНСКИ
КОТКИ“
ГРАД БЕРКОВИЦА – МЪЖЕ, ЗА ЗАВОЮВАНА
ШАМПИОНСКА ТИТЛА В РЕПУБЛИКАНСКОТО
ПЪРВЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. И
СЪЩЕСТВЕН
ПРИНОС
ЗА
РАЗВИТИЕТО
НА
СПОРТА
В
ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
За доброто настроение на всички се погрижиха
Младежки духов оркестър-Берковица, Берковската
духова музика, Трио „Сопрано“ и Група „Грамофон“.
Кулминацията на празника бе тържествената заря.

ИЗБОРНИЯТ ДЕН
27.10.2019 ГОДИНА

Нека бъде празник този ден!
За берковчани – нека е почтен!
Гласът си дайте за човека,
свободен от опека.
По природа верен на народа,
но познал и радост и тревога.
Нека бъде с ум, чар и божи дар,
Берковица да предпази от кошмар!
И след вота и преди Земята се върти.
Животът – огромен котел – кипи ли кипи,
Слънцето жари поля и души.
Тъжно е – буря ще гърми, ще трещи.
Берковчанино, пак помисли, умен си ти.
Бори се за хляб с ръце и гърди.
Не се продавай за мръсни пари.
Сърце, уши и очи отвори!
Общински съветници – 17 на брой,
всички са от един и същи сой!
Префернцияра сам избери
и предложената листа промени.
На балотаж прегрупират се сили.
Обещават щастливи и радостни дни.
Над Берковица кръжат волни орли.
Водачи ще бъдат познати звезди!
Помогни им Боже да спечели, който може.
Гражданино, пази се от нови лъжи в бъдните дни.
Не се спирай, работи и твори!
Сам помогни си, дано спори на този вот,
достоен кмет да ни води към възход!
Ангел Данчев - учител
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