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КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 
СЕ СРЕЩНА С ЕКСПЕРТИ НА 

ОМБУДСМАНa НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ

Екип експерти на Омбудсманa на Република 
България – г-жа Мая Манолова, посети Берковица. 
Преди същинската им работа, а именно среща с 
гражданите, те бяха приети лично от инж. Милчо 
Доцов. Още в самото начало на срещата кметът 
заяви, че Община Берковица провежда изцяло 
социална политика в полза на гражданите. Инж. 
Доцов припомни, че още през 2004-та, 2005-та и 
2006-та години в Община Берковица са стартирали 
множество социални мероприятия,  които до този 
момент не са съществували на територията на 
общината ни. Градоначалникът запозна своите 
гости и с редица от дейностите, които към днешна 
дата се осъществяват. Кметът не пропусна да 
спомене и за увеличението на еднократната помощ 
при раждане на дете, която преди това е била 
намалена на едва сто и петдесет лева и отбеляза, 
че всяка година ще бъде увеличавана с петдесет 
лева. По време на разговора кметът категорично 
заяви, че един от най-големите проблеми е 
недостатъчното финансиране на общината, като 
уточни, че това е и национален проблем. Инж. 
Доцов засегна и темата с местното ВиК дружество. 

БДЖ ВЪВЕЖДА ВРЕМЕННИ 
ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО НА 

НЯКОИ ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАКОВЕ
От 27 юли до 14 септември  2016 г.  „БДЖ – 
Пътнически превози“ ЕООД въвежда  временни 
промени в разписанието на пътническите  влакове. 
Това се налага поради затрудненията с изправността 
на локомотивите. Сериозни всекидневни аварии 
затрудняват навременното осигуряване на годен 
железопътен състав и създават неудобства за 
хиляди пътници по различни направления. 
Големият брой на  авариите се дължи основно 
на напредналата експлоатационна възраст 
и интензивното натоварване на машините – 
средната възраст на локомотивите в състава на 
пътническите влакове на националния превозвач 
е около 40 години, като всеки от тях обслужва 
по няколко влака в рамките на денонощието.
С цел гарантиране на безпроблемното придвижване 
и намаляване на непредвидено дългото чакане на 
влакове в гарите, „БДЖ – Пътнически превози“ 
ЕООД предприема някои промени в транспортната 
схема на обслужване през летния период.
За пътниците от крайградски пътнически 
влакове 71220, 71221, 71222, 71223, 71225, 
71270, 71271 Берковица – Бойчиновци – 
Берковица, 71230, 71231, 71232, 71233, Монтана 
– Бойчиновци – Монтана и влакове 70201 Мездра 
– Берковица и 70204 Мездра – Бойчиновци, 
ще бъде организиран алтернативен транспорт.
Не се планират промени в движението 
на международните и бързите влакове.
„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е  разработило 
план за действие, осигуряващ срочния ремонт 
на необходимите локомотиви в рамките на 
следващите два месеца, което ще гарантира 
безпроблемното спазване на разписанията 
от втората половина на м.  септември 2016 г.
Екипът на националния железопътен превозвач 
поднася извинения на своите клиенти за 
причинените неудобства. Подробна информация 
за въведените промени пътниците могат да получат 
от гишетата „Информация“ и билетните каси в най-
близката гара, на националния информационен 
телефон 0700 10 200 или на официалната интернет 
страница www.bdz.bg. На интернет страницата ще 
бъде публикувано и разписанието на автобусите 
в участъците, където влаковете ще бъдат 
временно заменени с алтернативен транспорт.

ОДОБРИхА ПРОЕКТ НА 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С 

ПРЕДМЕТ „ПОВИшАВАНЕ 
ЕНЕРГИйНАТА ЕфЕКТИВНОСТ 

НА ОБЩИНСКАТА 
ОБРАзОВАТЕЛНА 

ИНфРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА – ЦДГ „зВЪНЧЕ“, 

ГРАД БЕРКОВИЦА“
С Решение № РД-02-36-712/05.07.2016 г. на 
Заместник-министъра на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство и 
Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 е одобрен 
проект на Община Берковица „Повишаване 
енергийната ефективност на общинската 
образователна инфраструктура в Община 
Берковица – ЦДГ „Звънче“, град Берковица“ по 
ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2, бюджетна 
процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 
ефективност в периферните райони“ с обща 
стойност на проекта 453 086.30 лв. с ДДС. При 
извършеното енергийно обследване се установи, 
че топлинните загуби през ограждащите 
външни елементи – стени и покрив са големи 
и сградата не отговаря на съвременните 
изисквания за енергийна ефективност. В 
настоящето състояние нормализираното 
енергопотребление в сградата е 217,584 МWh/у, 
а сградата попада в клас на енергопотребление 
D от скала на енергопотреблението. При 
реализиране на всички предложени 
енергоспестяващи мерки, общият брутен 
годишен разход на енергия ще се редуцира до 
47,655 МWh/у и сградата ще попада в клас „В“ от 
скала на енергопотреблението. Предложеният 
пакет от енергоспестяващи мерки ще доведе 
до значителен екологичен ефект: емисиите на 
въглероден диоксид ще се редуцират с 40,3 
тона/год. Предвидено е и въвеждането на 
възобновяем енергиен източник – слънчева 
система за битова гореща вода. Прилагането 
на заложените енергоспестяващи мерки 
значително ще подобри комфорта на обитаване 
за подрастващите деца и служителите и видимо 
ще намали експлоатационните й разходи – с 
очакван спестовен ефект от 67.5% първична 
енергия. Основна цел на проекта: Внедряване 
на високоефективни мерки за енергоспестяване 
в обществената детска градина за значителното 
намаляване на разходите за електро и 
топлинна енергия и повишаване качеството на 
работната среда за подрастващите обитатели 
и служителите. Ключов приоритет за Община 
Берковица е подобряване на енергийната 
ефективност и условията на обитаване на обекти 
от образователната и социална инфраструктура. 
ЦДГ „Звънче“ е най-голямото детско 
образователно заведение на територията на 
общината, средищно за три квартала. Към 2016 
година това е единственото детско заведение в 
град Берковица, към което частично са прилагани 
енергийно-спестовни мерки, изразяващи се в 
частична подмяна на дограма и преминаване 
на отопление от нафта към компресиран газ.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – 
МОНТАНА С БЛАГОДАРСТВЕНО 
ПИСМО КЪМ ОБА - БЕРКОВИЦА

В изпълнение на т. 4 от Плана за дейността 
на Окръжна прокуратура Монтана по Раздел 
„Надзор за законност, защита на обществения 
интерес и правата на гражданите“ през 2016 
година и в изпълнение на конституционните 
правомощия на Прокуратурата да следи за 
спазване на законността, Окръжна прокуратура 
– Монтана извърши контролна проверка по 
отношение спазват ли се изискванията на Наредба 
№ 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките 
за игра. В резултат на проверката е установено, 
че в Община Берковица на площадките за игра 
е извършен необходимия годишен контрол от 
акредитиран орган и в същото време се извършва 
постоянен контрол. От Окръжна прокуратура – 
Монтана заявяват, че следва да бъде отбелязан 
като добър пример за изпълняваната дейност 
приложеният Отчет за извършената работа 
по ремонт на пейки и детски площадки на 
територията на гр. Берковица /Приложение 
№2/. Нека отбележим, че цел на извършвания 
периодичен контрол е да се установи състоянието 
на площадката и съоръженията, монтирани на 
нея, и при констатиране на несъответствия, 
същите да бъдат незабавно отстранени, за да 
може площадката да се използва от ползвателите 
и техните придружители без опасност за живота 
и здравето им. В хода на проверката Община 
Берковица е изпратила възлагателно писмо до 
директорите на детските градини и училища на 
нейна територия, в които има площадки за игра, 
като към днешна дата все още няма получени 
отговори от тях. Следва при получаването 
им, копие от тях и доклад за предприетите от 
общината действия в зависимост от резултатите 
от проверката, да бъдат изпратени на ОП Монтана.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА
ОбА – Берковица напомня, 

че поддържането на чистотата на 
п р о и з в о д с т в е н и , а д м и н и с т р а т и в н и , 
обществени и жилищни сгради, складове, 
гаражи, паркинги, пазари и други имоти, 
както и техните дворове и площадки, се 
осигурява от лицата, които ги стопанисват. 
Почистването на териториите, за които не 
се грижи общината и са прилежащи към 
жилищните сгради и търговски обекти, се 
извършва от юридическите или физическите 
лица, които стопанисват съответните сгради. 
Скъпи съграждани, нека ние не само да 
почистваме, но и да поддържаме чистотата в 

нашия град и община!
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ПРОЕКТ зА ЕНЕРГИйНА 
ЕфЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА 
НА ОБЩИНСКА И ДЪРЖАВНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

С Решение № РД-02-36-785/14.07.2016 г.  на 
Заместник-министъра на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството и 
Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 е одобрен 
проект на Община Берковица  „Повишаване на 
енергийната ефективност на обществена сграда 
на общинската и държавната администрация, 
находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан 
Радичков“ №4 по ОПРР 2014-2020, Приоритетна 
ос 2, бюджетна процедура BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в периферните райони“ с 
обща стойност на проекта 1 001 165.36 лв. с ДДС.
Проектът е насочен към повишаване на енергийната 
ефективност на обществена сграда на държавната 
и общинската администрация в гр. Берковица 
чрез осъществяване на енергоспестяващи 
мерки. Основна цел на проекта: Внедряване на 
високоефективни мерки за енергоспестяване 
в административната сграда за значително 
намаляване на разходите за електро и топлинна 
енергия и повишаване качеството на работната среда 
за служители и гражданите на Община Берковица.
В сградата се помещават Общинска администрация 
Берковица и държавните институции: 
Районен съд Берковица, Районна прокуратура 
Берковица, Дирекция „Социално подпомагане“ 
Берковица, Общинска служба „Земеделие“ 
Берковица и Областна служба „Изпълнение на 
наказанията“ – Сектор „Пробация“ Берковица.
В настоящето състояние, нормализираното 
енергопотребление в сградата е 465,730 МWh/у, а 
сградата попада в клас на енергопотребление D от 
скала на енергопотреблението. При реализиране 
на всички предложени енергоспестяващи мерки, 
общият брутен годишен разход на енергия ще се 
редуцира с 63,6 % до 169,473 МWh/у и сградата ще 
попада в клас „B“ от скалата на енергопотреблението. 
Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще 
доведе до значителен екологичен ефект: емисиите 
на въглероден диоксид ще се редуцират с 75,76 тона/
год. Прилагането на заложените енергоспестяващи 
мерки значително ще подобри комфорта на 
обитаване за служителите на администрациите на 
Общината и Съдебната система и видимо ще намали 
експлоатационните й разходи. Ключов приоритет за 
Община Берковица е подобряване на енергийната 
ефективност и условията на обитаване на обекти 
от образователната и социална инфраструктура.
Очакван резултат е подобряването на 
експлоатационните характеристики на сградата и 
съответно удължаването на нейния жизнен цикъл.

МУзЕЕН КОМПЛЕКС 
БЕРКОВИЦА С ЛЯТНО РАБОТНО 

ВРЕМЕ
Музеен комплекс Берковица информира 
своите посетители, че преминава на лятно 
работно време до края на месец септември. 
Часовете важат за дните събота и неделя: 
от 09.30-12.00 ч. и от 12.30-18.00 ч. По този 
начин екипът се старае да бъде в услуга 
на своите посетители. Заповядайте!

ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

С Решение № РД-02-36-748/07.07.2016 г. на Заместник-
министъра на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството и Ръководител на УО 
на ОПРР 2014-2020 е одобрен проект на Община 
Берковица “Повишаване енергийната ефективност 
на общинската културна инфраструктура в Община 
Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, 
гр. Берковица по ОПРР 2014-2020, Приоритетна 
ос 2, бюджетна процедура BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в периферните райони“ с 
обща стойност на проекта 1 468 065.26 лв. с ДДС. 
Проектът е насочен към повишаване на енергийната 
ефективност на общинска сграда на културната 
инфраструктура Народно Читалище „Иван Вазов 
-1872, гр. Берковица чрез осъществяване на 
енергоспестяващи мерки. С настоящето проектно 
предложение се предвижда внедряването на 
следните ЕСМ: B1: Топлинно изолиране на външни 
стени; B2: Подмяна на външна дограма с двоен PVC 
стъклопакет; В3: Топлинно изолиране на студен 
покрив; С1: Подмяна горивна база и монтаж на 2 бр. 
котли на пелети и реконструкция на отоплителна 
инсталация; C2: Монтаж на соларна система за 
БГВ Е1: Подмяна и реконструкция на осветителна 
инсталация. Изпълнението на проекта ще доведе 
до по-високо ниво на енергийната ефективност на 
сградата на Читалището, което пряко да допринесе 
за намаляване на крайното енергийно потребление 
и достигане до клас на енергопотребление 
„В“. Очакван резултат е подобряването на 
експлоатационните характеристики на сградата и 
съответно удължаването на нейния жизнен цикъл.

зАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 22 юли 2016 г. се проведе редовно заседание 
на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински 
съветници. Внесени бяха 4 извънредни докладни 
записки. Сесията протече при следния дневен ред:
1.Информация за приключване на учебната 
2015/2016 година в Община Берковица, проблеми 
и мерки за тяхното решаване за успешното 
провеждане на учебния процес през новата 
2016/2017 година.
2.Отчет за дейността на Център за обществена 
подкрепа – гр. Берковица, проблеми и мерки за 
подобряване на работата.
3.Отчет на дейността на Център за настаняване от 
семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. 
Берковица, проблеми и мерки за подобряване на 
работата.
4.Отчет за дейността на Център за настаняване 
от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. 
Берковица, проблеми и мерки за подобряване на 
работата.
5.Докладни записки.
6.Питания, предложения и становища по 
обществено значими въпроси.
Съветниците разгледаха и приеха  51  докладни 
записки. 

ОЩЕ ЧЕТИРИ УТВЪРДЕНИ 
ПРОфЕСИОНАЛНИ ПРИЕМНИ 

СЕМЕйСТВА В ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА

Социалните работници от екипа по приемна 
грижа /ЕПГ/ в Община Берковица завършиха 
социалното проучване на 4 кандидати за 
приемни семейства по Проект „Приеми ме 
2015“, процедура на безвъзмездна финансова 
помощ BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми 
ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. Проектът се 
изпълнява в партньорство между Агенция за 
социално подпомагане и Община Берковица.
В края на м. април беше проведено обучението 
на кандидатите за приемни семейства, подали 
заявления до Кмета на Общината. Базовото 
обучение включваше 36 часа по рамкова 
програма, утвърдена от Министъра на труда и 
социалната политика, председателя на ДАЗД и 
изпълнителния директор на АСП. Кандидатите 
за професионално приемно семейство получиха и 
обучение за допълнителна квалификация, което 
е 24 часа и гарантира адекватно удовлетворяване 
на потребностите на приемните деца.
Социалните работници от ЕПГ изготвиха 
доклади за резултатите от обучението 
и социални доклади за оценка на всяко 
отделно кандидат – приемно семейство.
В началото на м. юли  бе и Комисията по приемна грижа, 
на която социалните работници защитиха докладите.
Днес Община Берковица може да се похвали 
с още 4 утвърдени професионални приемни 
семейства, с които общият брой приемни 
семейства в нея става 12. От началото на годината 
общо 10 деца са отглеждани в домовете им.
Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от 
началото на тази година в Община Берковица. 
Той продължава проекта „И аз имам семейство“, 
а основната му цел е да се усъвършенства и 
разшири обхвата на услугата приемна грижа и да 
се затвърди предоставянето й на местно ниво.
Проектът „Приеми ме 2015“ се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СРЕЩА НА КМЕТОВЕ И 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНАТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА WWF БЪЛГАРИЯ

В заседателната зала на Община Берковица се проведе 
среща на кметове и кметски наместници от общината. 
Повод за срещата е във връзка с доклад за горите с 
висока консервационна стойност  на територията 
на ТП „ДГС-Берковица“, изготвен от WWF за 
България и предстояща горска сертификация на ДГС. 
WWF България депозира националния стандарт 
за отговорно управление на горите. По този начин 
нашата страна се превръща третата в Европа (след 
Португалия и Франция), която адаптира националните 
си стандарти спрямо най-новите изисквания на Съвета 
по стопанисване на горите (FSC). Изготвянето на 
стандарта е резултат от двугодишния труд на работна 
група, в чийто състав се включиха представители на 
различни министерства, институции и организации, 
и която бе координирана от WWF. Милена Иванова и 
Нели Арабаджиева, представители на WWF България, 
разясниха на присъстващите какви са общите и 
задължителни за всички гори изисквания на FSC, така 
и специфични изсквания, тъй като горите и държавите 
по света са много различни. Според докладът на WWF, 
за да бъде сертифицирана една гора е необходимо 
да се спазват редица изисквания, сред които:
1.Опазват се вододайните зони и речните течения (Не 
се допускат интензивни сечи във вододайни зони, тъй 
като това може да доведе до намаляване водния дебит. 
Забранява се сечта в 15-метровата ивица по дължината 
на речните корита, от двете страни на коритото и т.н.)
2.Опазват се уязвимите и застрашените от изчезване 
видове и екосистеми (Определят се и се запазват най-
малко 5% гори във фаза на старост. Това означава, че се 
запазват старите гори със 100-, 200-, 300-годишни и по-
стари дървета, установени в района. Оставят се най-
малко 10 % от естествените количества мъртва дървесина. 
3. Опазва се културата и поминъка на местното население.
4.Гарантират се правата на горските работници 
(да имат подходящо защитно облекло, да имат 
договори и да са осигурени, да са добре обучени и 
квалифицирани, да не се експлоатира детски труд).
5.Не се допуска използването на опасни пестициди.
6.Не се допуска намаляване на горската площ (напр. 
изсичане на гора на голо, за да бъде застроено 
мястото или да бъде направена ски писта).
Към момента България демонстрира голям интерес 
към горската сертификация и това е позитивен знак 
за нашите гори.  Разбира се, освен по отношение на 
количеството сертифицирани площи, все повече 
назрява необходимостта България да положи сериозни 
усилия и в посока подобряване качеството на горската 
сертификация“, сподели Нели Арабаджиева, експерт 
от отдел “Гори” на WWF България. „Изготвянето на 
национален стандарт е важна стъпка в посока към по-
качествена сертификация в страната ни“,   допълни още тя.   
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СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
На 01.07.2016 г. Обществен съвет-Берковица 
проведе свое редовно работно заседание. 
Структурата, създадена по инициатива на кмета 
инж. Милчо Доцов, включва представители на 
всички села в общината и различни институции, 
както и изявени публични личности. Целта и е 
да ангажира голяма част от обществеността с 
изградени ясни позиции по проблемите, свързани 
с развитието и бъдещето на Община Берковица. 
Председател на Обществения съвет е Цветана 
Петкова. На заседанието присъстващите членове 
обсъдиха въпросите, свързани с използването 
на трите помещения – Хали, помещение JOBS /
намира се в Халите/ и помещение в бл. Ком. 
Общественият съвет взе и следните решения:
1.Въпросните обекти да бъдат отдавани под наем;
2.Приеха докладна от Замфир Радойков за обновяване 
на знаковото стопанство /пътни знаци/ на общината 
и ново регулиране на движението в центъра; 
3.Отделяне на животинския от зеленчуковия пазар; 
4.Допитване до гражданството, по подходящ начин, 
за изполване на гореспоменатите помещения.

СДРУЖЕНИЕ „НАРОДЕН 
БУДИТЕЛ“ ПОСЕТИ 

ЛОПУшАНСКИ МАНАСТИР

Сдружение „Народен будител“ и учители 
пенсионери от град Берковица, почетоха паметта на 
Иван Вазов с посещение на Лопушански манастир. 
Прочетоха се спомени на Вазов за Берковица, 
по време на своя престой като съдия тук. Какво 
по-голямо признание и откровение от думите на 
твореца за любовта му към Отечеството - „Всичко 
българско и родно любя, тача и милея“. Вазов често 
посещава манастира и неслучайно цяла глава в 
романа „Под игото“ е озаглавена „Манастирът“.

НЕзАБРАВИМИ МИГОВЕ
В пенсионерски клуб „Берковски кестен“, 
изминалия месец юни бе изпълнен с богати 
впечатления, преживявания и емоции. Отлично 
организираните екскурзии обогатиха нашите 
познания за историческото ни минало и природни 
красоти на България. Особено горди, че сме 
българи се почувствахме, когато се изкачихме на 
крепостта „Кракра“ край град Перник. Емоции и 
вълнения предизвика придвижването ни с лифт 
до другата крепост край град Самоков – „Цари 
Мали Град“. История, история! А в Гиганския 
манастир се помолихме за здраве пред иконата 
на Света Богородица, донесена от Атонската 
обител. При срещата ни с пенсионерски клуб 
в гр. Ботевград, домакините ни отведоха 
във Врачанския манастир „Св. Четиридесет 
мъченици“ – женски метох. В това райско кътче, 
поддържано от дванадесет монахини цареше 
спокойствие и тишина, ухаеше на дъхави цветя 
и храсти, сякаш бяхме в ботаническа градина. Не 
ни се напускаше това място. Но уви… На 30 юни 
бяхме гости на нашите приятели в град Димово. 
Особен интерес и възхищение предизвика 
у нас посещението ни в уникалната не само 
за България, но и на Балканите новооткрита 
пещера „Венеца“ край гара Орешец, недалеч от 
Димово. Пенсионерите от клуб „Бързици“ се бяха 
постарали този ден никога да не го забравим!

СЕЛО КОТЕНОВЦИ СПЕЧЕЛИ 
ПРОЕКТ зА ДЕйНОСТИ В 
ОБУЧЕНИЕ зА РАзВИТИЕ

Кметство село Котеновци спечели финансиране на 
стойност 4565 лева за проектното си предложение 
„Заедно с грижа за развитието на село Котеновци“. 
Дейностите, свързани с обучение за развитие в 
селските райони, ще се изпълняват съвместно 
с партньора Второ основно училище „Христо 
Смирненски“ – Берковица. Бенефициентите са 
ученици от селото и възрастни хора, жители на 
Котеновци. Заедно те ще се включат в обучителни 
семинари, ще предприемат действия по опазване 
на околната среда и ще организират събития, 
съхраняващи българския бит и култура.
Основна цел на проекта е прилагането на иновативни 
методи при съвместната работа на учениците, 
възрастните хора, лицата в неравностойно 
положение и хората от различна етническа 
принадлежност. С реализирането на дейностите се 
цели насърчаване към обучителни процеси, които 
изграждат глобално гражданство, и към постигане 
на положителни резултати в обучението за развитие, 
което да повиши компетентността на участниците 
и да им даде възможност за по-добра реализация.
Чрез участието на младите и възрастните хора 
в дейностите ще се осъществи приемственост 
между поколенията, ще се възпитават ценности 
и отговорно отношение към опазването на 
биоразнообразието в този живописен край на 
нашата родина, ще се представят добри практики.
Проектът се финансира от Търговско-
промишлената палата във Враца по проект 
“Rural DEAR Agenda – EYD 2015” (План за 
Обучение за Развитие на селските райони и 
повишаване на обществената осведоменост), 
финансиран по програма EuropeAid/134863/C/
ACT/Multi на Европейската Комисия.

МАГИЧНИЯТ СЕВЕРОзАПАД 
ПОСЕТИ ТРОЯН

На 14 юли, четвъртък, в Музея на занаятите  в 
Троян бе открита изложбата „Магичният 
Северозапад – керамика от Берковския край”.
ИЗЛОЖБАТА „Магичният Северозапад – керамика от 
Берковския край” е съвместна проява на Музеен комплекс 
– Берковица и Музея на занаятите в Троян. Нейната цел 
е да представи съхранените традициите на Берковския 
край в производството на керамика, както  и да представи 
различни аспекти от материалната култура на региона.
В МАЛКИЯ планински градец, сгушен в полите на 
Западна Стара планина, освен с грънчарство, мъжете 
се занимавали и с дърводобив и дървообработване. 
Тук цъфтели и занаятите  бубарство, бакърджийство, 
златарство, коларо- железарство. Разцветът на 
грънчарството е през 19-ти и началото на 20-ти век. 
Броят на грънчарските работилници е бил между 50-
60. Типичните за берковското грънчарство форми от 
трапезната керамика и предмети за бита били: стомни, 
паници, гърнета, ръкатки, вази. Занаятът се е практикувал 
семейно, от мъжете на цялото семейство. Бащата 
или най-старият брат е бил майстор, точар и пещар.
ИЗЛОЖБАТА представи,  както някои  технологични 
тайни на берковските майстори – като изработване на 
големи съдове и т. нар. „дяволска кана”, така и целия 
колорит на украсата на съдовете –  жълти и зелени с проста 
ангобна украса, с орнаменти от стилизирани растителни 
и геометрични мотиви,  които прави  самият майстор.
СЪВМЕСТНАТА изложбата на двете музейни 
институции е израз на почитта към изкуството 
на майсторите грънчари от Берковица, създали и 
оставили ни това безценно културно наследство. 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
РАзПОРЕДИ ДА СЕ ВзЕМАТ СПЕшНИ 

МЕРКИ зА ПОЧИСТВАНЕ НА ВхОДНИТЕ 
АРТЕРИИ НА ГРАДА

В началото на работната седмица на оперативка със своя 
екип, директори на дирекции и служители кметът на 
Община Берковица разпореди да се вземат спешни мерки 
от фирма БКС за почистването на входните артерии 
на Берковица.  Той допълни още, че е необходимо 
подрязването на живия плет  при Гимназия „Д-р Иван 
Панов“, както и косене и почистване на двора на „Люба 
Тенева“, за който бе сигнализирано на сесия на ОбС. 
Кметът поиска анализ от ВИК-Берковица за незаконните 
отклонения в града и селата, за да се вземат сериозни 
мерки за намаляване за загубите от водоподаването и 
повишаване на събираемостта. Инж. Доцов обсъди още 
няколко текущи ремонти и аварии, които не търпят 
отлагане. Усилено върви работата по подготовка на нови 
проекти: На 1 август прябва да бъде внесен проектът 
по ОП „Околна среда“ – „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника 
за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци“, който е на стойност 3,4 млн. лева. В етап на 
разработване и подготовка са проектите по ПРСР 2014-
2020 -„Рехабилитация и реконструкция на участъци от 
общински пътища на територията на Община Берковица“ 
за 3 000 000 евро; Основен ремонт на улична мрежа в 
община Берковица – гр. Берковица : ул. „Заряница“, ул. 
„Тимок“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Мусала“, и ул. 
„Тракия“; село Бързия: ул. „Иван Вазов“ и ул. „Тодорини 
кукли“; село Боровци: ул. „Георги Димитров“ и село 
Замфирово: ул. „Москва“ и ул. „Слатина“ на стойност 1 000 
000 евро и „Основен ремонт на улична мрежа в община 
Берковица – гр. Берковица: ул. „Тузлата“, ул. „Здравец“, 
ул. „Райко Даскалов“, ул. „Шабовица“, ул. „Кестенярска“ 
и ул. „Даме Груев“, село Бързия: ул. „Артец“ и ул. „Ком“; 
село Боровци: ул. „Христо Ботев“ и село Замфирово: ул. 
„Никола Вапцаров“ за 1 млн. евро. Спешни мерки се 
предприемат за събираемостта на местни  данъци и такси.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА
3500    Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404
На основание  чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, член 14, ал. 2 от Закона за общинска 
собственост и чл. 45, т.2 и чл.46, ал.1 и ал.2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и Заповед № РД-15-387/26.07.2016 г. на Кмета на Община-Берковица
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на част от имот с индентификатор 
03928.512.558 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр.Берковица с площ от 6 кв.м.-шест квадратни метра, 
общински терен  - частна общинска собственост, в УПИ VІ, кв.84 
по плана на град Берковица, за поставяне на временен обект – 
павилион за продажба на  печатни изделия,пакетирани стоки 
и други по реда на чл. 56 от ЗУТ, за срок от 10-десет години, при 
първоначална месечна наемна цена в размер на 60,00 лева /
шестдесет лева / без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
1.Публичният търг ще се проведе на 04.08.2016 г. от 11,00 часа в 
стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със 
задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от 
тях лица.
2. словия за участие. В търга могат да участват физически или 
юридически лица.
3. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен 
първоначален наем – 360,00 лв. без ДДС.
4.Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се 
извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска 
администрация - Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-
Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF, IBAN: BG13UN-
CR70003301006351 или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска 
администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
Документите за участие в публичния търг се получават от 
Общинска администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. 
„Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта 
на търга тръжни книжа в размер на 43,10 лева (четиридесет и три 
лева и десет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация 
- Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 03.08.2016 
г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да 
извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите 
характеристики и действителното му състояние към момента.
5. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. 
Документите за участие в публичния търг се подават в Центъра 
за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска 
администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан 
Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 03.08.2016 г..
6.Информация за обект на търга, да се постави на 
информационното табло в сградата на Общинска 
администрация – Берковица  и на web site: http://berkovitsa.com/.
7. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен 
втори публичен търг на 11.08.2016 г. от 11,00 часа, при същите условия, 
като документите за участие се подават до 17,00 часа на 10.08.2016 
г. Общинска администрация - Берковица запазва правото си при 
техническа необходимост да промени мястото за провеждане на 
търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

инж. Милчо Доцов   /п/
Кмет на Община Берковица
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“ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА – ДА 
ПОКОРИМ ВРЪх „КОМ” НА 2016 

МЕТРА, ПРЕз 2016 ГОДИНА”

„Оттук окото волно прегради не намира.
Вселената пред мене покорно се простира.
Душата гордо диша. От тия планини
умът към нещо светло, голямо се стреми;
и както тез могили без трънье и без храсти,
душата ми е чиста от зависти и страсти
и пълна с упоенье, забравя за светът,
при туй величье нямо утихнува ядът,
и само ветровете — възушни буйни орди,
от връх на връх пренасят напевите си горди. „
Иван Вазов „На Ком“
Над 60 ентусиасти станаха част от инициативата на 
Община Берковица – „ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА – ДА 
ПОКОРИМ ВРЪХ „КОМ” НА 2016 МЕТРА, ПРЕЗ 
2016 ГОДИНА“. На 23 юли с организиран транспорт 
любители – планинари, ученици, пенсионери и 
гости на Берковица се придвижиха до подножието 
на величествения Ком. От там всички изкачиха връх 
Ком, където имаше подготвена кратка програма, а 
след това барелефът на Вазов бе почистен, както и 
местността и на връщане по туристическата пътека. 
В инициативата се включи и председателят на ОбС-
Берковица д-р Илиян Тимчев. При красивите гледки 
времето на планинарите бе недостатъчно, защото 
накъдето и да се обърнеш се захласваш от красота. 
Изкачването на „Ком” е традиционна проява, която е 
част от програмата за туризма на Община Берковица.

„НИЕ ОТИВАМЕ, зА ДА 
ПЕЧЕЛИМ КУПИ!“ - МОТО, 

С КОЕТО МАЛКИТЕ 
ВЕЛОСИПЕДИСТИ НА 

БЕРКОВИЦА СЕ СРЕЩНАхА С 
КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИНЖ. 

МИЛЧО ДОЦОВ

Приключи спортно-състезателната година за 
отборите по Приложно колоездене. За пореден път 
състезателите и в двете възрастови групи доказаха, 
че са отличници и с право заеха заслуженото първо 
място в отборното класиране. От своя страна 
това им дава огромна възможност да спечелят 
купата за комплексен победител за 2016 година. 
Това бе и повод за среща на малките спортисти 
с кмета инж. Милчо Доцов. Среща, по време на 
която представиха заслужените седем купи от 
своите състезания. Те представиха шест купи от 
републикански състезания и една купа от кмета 
на Първомай. Колоездачи, треньори и приятели на 
отбора, изказаха своята огромна благодарност към 
ръководството на общината и кмета инж. Доцов, 
за цялата помощ, която са получили по време на 
почти петнадесетгодишното съществуване на 
отбора. „Ние отиваме, за да печелим купи!“ - това 
е мотото, с което г-жа Цветана Петкова, надъхва 
младите спортисти. Няма как да не споменем, че 
берковските състезатели показаха завидни умения. 
Във възрастова група 10-12 години бяха проведени 
четири кръга от Републиканския шампионат в 
София, Благоевград, Кранево и Първомай. Макар 
в началото и след заето трето място, отбор и 
състезатели, успяха да се амбицират и докажат, че 
в останалите три кръга са най-добри! За своето 
отлично представяне по време на редицата спортни 
кръгове, клубът се сдоби с два велосипеда, които ще 
бъдат използвани в тренировъчната дейност. Г-жа 
Петкова сподели, че всички постигнати успехи не 
биха могли да се реализират без подкрепата на инж. 
Милчо Доцов – Кмет на Община Берковица. Инж. 
Доцов, за пореден път заяви пълна подкрепа, както от 
своя страна, така и от страна на Община Берковица, 
в подкрепа на отборите по Приложно колоездене.

БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯзА 179 
ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Берковица отбеляза 179 години от рождението 
на Васил Левски. Церемонията се състоя пред 
паметника на Апостола на бул. „Мрамор“ от 11:00 
часа.  На нея присъстваха председателят на ОбС-
Берковица д-р Илиян Тимчев, зам.-кметът Радослав 
Найденов, граждани, общественици и възпитаници 
на ЦДГ „Малина“. Историкът г-жа Ц. Сотирова 
припомни моменти от живота на Васил Левски.  
6-годишната Рая Харалампиева, възпитаничка 
на ЦДГ „Малина“ изпълни стихотворението 
„Аз съм българче“, а третокласникът Иван 
Иванов от Трето ОУ „Иван Вазов“ рецитира 
стихотворението „Апостолът пътува още“. Пред 
паметника на Левски бяха поднесени венци и цветя.
На тази дата нека думите на Апостола отново 
отекнат в сърцата и душите ни. Нека си 
спомним едни от най-великите му цитати…
„Дела трябват, а не думи.“
„Решили сме се вече – или с нас и народа, или ще ви 
пратим при черните души!“
„Днешният век е век на свободата.“
„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя 
само мене си.“
„Без революция сме загубени во веки веков.“
„Близо е времето вече – българинът не ще бъде 
роб, а свободен.“
„Братство всекиго, без да гледаме на вяра и 
народност.“
“За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте 
и аз твоите кривини, па да се поправим и всички 
да вървим наедно.“
„Аз съм посветил себе си на отечеството си още 
от 61-о (от 1861-о лето), да му служа до смърт и 
да работя по народната воля.“
„Чисто народният човек се бори, докато може…, 
ако не сполучи…, трябва да умре в народната си 
работа.“
„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята 
и чиста Република.“
„Нашето драгоценно Отечество ще се нуждае 
от достойни хора, които да го водят по пътя на 
благоденствието, така щото да бъдем равни на 
другите европейски народи.“
Поклон!

КУПА И ВТОРО МЯСТО зА 
фОЛКЛОРЕН КЛУБ „ТАНЦУВАй 

зА зДРАВЕ“ – БЕРКОВИЦА

Много емоции поднесе и тази година Националният 
фестивал на формациите и клубовете за народни 
хора „Мизия танцува“, който се проведе в Летния 
театър в „Кайлъка“. Танцови формации и клубове 
от страната показаха завидни умения, а на финала 
най-добрите получиха награди. При групите до 40 
участници първото място във фестивала тази година 
грабна Танцова школа „Нашенци“ – София, втори се 
класираха Танцова формация „Белмекен“ – Сестримо, 
както и Фолклорен клуб „Танцувай за здраве“ – 
Берковица, а третото място бе за Клуб „Лакатски 
фурии“ – Лакатник. При групите с над 41 участници 
първенци станаха танцьорите от Школата по народни 
танци „Фолклорика“ – София, следвани от Клуб 
по български танци „Чанове“ – Русе. Купата за най-
добре представено хоро от Северна България пък бе 
за Фолклорен клуб „Танцувай за здраве“ – Берковица. 
Въпреки финансовите трудности, организаторите 
от ФТК „Българско хоро“ с ръководители Олга 
и Минко Мустакови пък бяха подготвили куп 
подаръци за участниците, като освен с изящни купи, 
победителите си тръгнаха с още много награди.

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА 
ТЪРСАЧИТЕ НА зЛАТО СЕ 

ПРОВЕДЕ КРАй РЕКА БЪРзИЯ
БАТСЗМ със съдействието на Община Берковица, 
MDETECTORS®BG, GOLDEN MASK, Колев и Ко-
Монтана, ЯЗОН ГОЛД, GOLD PRO, фенове и приятели, 
организираха Български национален събор на 
златотърсачите. Съборът  се проведе на 2 юли тази година 
на река Бързия до село Боровци. Срещата стартира 
с водосвет и освещаване на уредите и съоръженията 
за промиване на речно злато и търсене на метеорити 
от представител на Българската православна църква.
Етапните състезания, които се проведоха бяха следните: 
1.Състезание с легенчета по категории-мъже,жени 
и деца. 2.Състезание с металдетектори в затворено 
пространство /скрити определен брой метални 
плочки/. Бе проведена и томбола като бяха раздадени 
материални награди за над 5000 лева на присъстващите 
членове на БАТСЗМ, както и на тези които не са 
членове на асоциацията. Присъстваха над 300 души.

СЪСТОЯ СЕ СРЕЩА НА СЪВЕТА 
зА ИКОНОМИЧЕСКО РАзВИТИЕ 

НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
През месец юли в заседателната зала на Община 
Берковица се състоя поредна среща на Кмета на 
общината инж. Милчо Доцов с представители 
на местния бизнес. В началото на срещата, 
инж. Доцов благодари лично на управителите 
на фирми, които уважиха  организираната  
среща. Кметът заяви, че това са срещи, които 
целят обмяна на информация между местната 
власт и бизнеса и споделяне на проблеми и 
съвместно намиране на начин за решението им.


