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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАЗНАЧИ 
37 МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ 
ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ И 

ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА“

В Община Берковица е създадена заетост за 37 
безработни лица  до 29 години. На  1 март кметът 
на Община Берковица връчи трудовите договори 
на младите хора. Инж. Милчо Доцов им каза да 
бъдат отговорни и съвестно да си вършат работата. 
Младежите са ангажирани за срок от 6 месеца на 
8-часов работен ден. 2-ма от наетите ще работят 
в ОбА-Берковица в помощ на счетоводството и 
деловодството, 5 човека са в социалните патронажи 
в Берковица, с. Замфирово и с. Слатина, 7 лица са 
работници озеленяване, 7 поддръжка пътища,  
14 общи работници и 2-ма екскурзоводи в 
Музеен комплекс. Групите ще имат наставници, 
които ще работят с новоназначените. Те ще 
имат задълженията да ги наставляват, тъй като 
ангажираността им ще бъде пряко свързана с тяхната 
дейност.  Схемата „Обучения и заетост за младите 
хора“ е финансирана от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ВНЕСЕ ЧЕТИРИ ПРОЕКТА ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

На 15 март 2016 г. Община Берковица внесе четири 
проекта за повишаване на енергийната ефективност 
на обществени сгради на обща стойност 3 161 
663,00 лева. Проектните предложения са по 
процедура BG16RFOP001-2.001 – Енергийна 
ефективност в периферните райони, ОП „Региони 
в растеж“. Единият от проектите е за повишаване 
на енергийната ефективност на общинската 
образователна инфраструктура в Община Берковица 
– ЦДГ „Звънче“, който е на стойност 452 786,30 лв. 
Приоритет в работата на общинското ръководство 
е подобряване на материално-техническата база и 
енергийната ефективност на детските заведения и 
училища на територията на общината. Останалите 
три проекта са за подобряване на енергийната 
ефективност на сградите на РУ Полиция-Берковица 
/стойност 239 646,08 лв./, сградата на общинска и 
държавна администрация / стойност 1 001 165,36 
лв./ и повишаване на енергийната ефективност 
на общинската културна инфраструктура 
– НЧ „Иван Вазов-1872“ /1 468 065, 26 лв./.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ 
ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКО 

ОБОРУДВАНЕ НА БОЛНИЦАТА И 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

На 15 март 2016 г. Община Берковица внесе още 
един проект по  Програма Interreg VA Румъния-
България за медицинско оборудване на болницата и 
Медицинския център. Проектът е по Приоритетна ос 
5 – Ефективен регион „Повишаване ефективността 
на здравеопазването в трансграничния регион“ –
закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ 
– Берковица и е на обща стойност  1 490 876,15 
евро. 2 % е съфинансирането, а разпределението на 
средствата ще е 50 на 50 за двете общини Берковица 
и Бъйлещи. За МБАЛ-Берковица и Медицински 
център се предвижда следната медицинска 
апаратура: Мобилен кардиологичен кабинет, 
Рентгенов апарат, Монитори за наблюдение на 
жизнени показатели, Ехограф, Кувьоз, Стерилизатор, 
Инхалатор и Мобилен дихателен апарат. Очакваната 
продължителност на проекта е 24 месеца.

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО 
ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2015 
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 18 март 2016 г. от 11.00 часа в Заседателната 
зала на общината се проведе публично обсъждане 
с местната общност на Отчета за изпълнение на 
Бюджет 2015 г. Присъстваха кметът инж. Милчо 
Доцов, секретарят на общината, финансово-
счетоводният отдел  и второстепенните 
разпоредители с бюджетни средства. „Община 
Берковица има над 3 млн. лева недобори. 
Пред всички нас стои огромното 
предизвикателство – при тази ситуация ние да 
възстановим финансовата стабилност на нашата 
община и да подсигурим нормално финансиране 
на цялата система, която харчи близо 14 млн. 
лева. Аз съм настроен да направим всичко 
необходимо.“ – каза в началото на срещата кметът 
инж. Милчо Доцов. От думите му стана ясно, че 
към 31.12.2015 г. 1 235 000 лева са неразплатени, 
поетите задължения по кредити са 1 215 000 лева, 
от набирателната сметка на общината са ползвани 
312 000 лева. Недостигът в Държавните дейности 
е 457 000 лева, в снегопочистването са 121 000 лева. 
В резултат на предприети мерки през месеците 
ноември и декември 2015 година са възстановени 
85 000 лева от програми и проекти и частично 
парите за снегопочистване. Тази година се 
предвижда да бъдат възстановени останалата част 
от парите за снегопочистване и тези в Държавните 
дейности. Кметът допълни още: „Нека първо  да 
работим за максималното събиране на по-добри 
приходи и второ максимално – икономично да 
харчим. Да не си позволяваме излишни луксове. 
Ще бъде трудна година, но аз съм оптимист 
и смятам, че ще се справим и следващата 
година ще  бъде по-успешна. Главният път за 
преодоляване на трудностите е да се работи по 
европейски програми и проекти.“ Стана ясно, 
че собствените  приходи са изпълнени в размер 

на  72,16 % , като неизпълнението е в размер на 
753 000 лева. Събираемостта на събираните от 
Дирекция „Местни данъци и такси” в Община 
Берковица приходи възлиза на 122 % спрямо 
2014 г. Несъбраните приходи  през 2015 г., имащи 
характер на просрочени вземания са в размер на 85 
064 лв. Общинската администрация в дейността 
си по събиране на вземанията работи активно с 
юристите на Общината,  както и със съдебните 
изпълнители за  събирането им. Просрочията 
във вземанията от наеми и лихви са, както по 
действащи договори , така и по прекратени такива.
В частта си за местни дейности, бюджетът бе 
социално ориентиран като дофинансирането 
на общинските дейности със средства от 
общинския бюджет за предоставяне на услуги 
на децата и на възрастните хора, е както следва:
- Детски градини – 57 %
- Домашен социален патронаж –  63 %
- Детска ясла и млечна кухня – 55 %
Вече 12 години Общината не е увеличавала таксата 
за тези услуги. Предоставени са от Общинския 
бюджет по 150 лева за всяко новородено дете, 
субсидирана е дейността на спортните клубове, 
пенсионерските клубове и клубовете на хора с 
увреждания. Капиталовите разходи през 2015 г. 
по приет бюджет са в размер на 6 582 355 лв. 
Общо за общината при годишен план на 
разходи 15 507 000 лева, изпълнението 
е в размер на 14 200 000 лева.

УЧРЕДЕН БЕ СЪВЕТ ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
През месец март се проведе първото заседание на 
новоучредения Обществен съвет  за икономическо 
развитие на Община Берковица. То бе открито от кмета 
инж. Милчо Доцов с думите: „ Благодаря на всички, че 
се отзовахте на поканата. Целта на тази среща е заедно с 
бизнеса да търсим пътища за решаване на проблемите 
в общината- липса на работни места, напускане на 
младите хора  и задълбочаване на демографската 
криза.“ На заседанието присъстваха Председателят на 
ОбС-Берковица д-р Илиян Тимчев,  зам.-кметът г-жа 
Ася Велиславова и директорът на Дирекция Бюро по 
труда. Общественият съвет за икономическо развитие 
няма да има ръководен състав и ще бъде отворен. 
Заседанията му ще бъдат на 3 или 6 месеца. В хода 
на разговорите кметът разясни, че възможностите за 
разкриване на нови работни места са в няколко посоки:
Предлагане на атрактивни общински имоти, 
потенциални места за създаване на бизнес/
такива към момента са Халите, ЦДГ 5, сградата 
на Люба Тенева , ДДМУИ и др./; Има възможност 
по програми в Бюрото по труда за разкриване на 
нови работни места - младежката заетост и др. 
Стимулиране на местната общност  чрез МИГ-а.
Инж. Милчо Доцов изрази готовност и за публично-
частни партньорства за създаване на смесени 
предприятия между община и бизнес. Представителите 
на бизнеса от своя страна предложиха на общинското 
ръководство намаляване на данъчната ставка 
за бизнеса, съставяне  на регистър с атрактивни 
общински имоти, както и изготвяне на архитектурен 
и градоустройствен план на населените места. 
Това са пътищата, според бизнеса за решаване на 
проблема с липсата на квалифицирана работна ръка.
Целите, които си постави Общественият  съвет за 
икономическо развитие са: да обедини усилията на 
администрацията, бизнеса и местната общност за 
ефективно управление на икономическото развитие; 
по-активно участие на местната власт и бизнеса 
при планиране на дейности и общо партньорство; 
да служи като постоянна форма на диалог между 
местните власти и бизнеса; да подпомага местната 
власт при формиране на политиката за насърчаване на 
публично-частното партньорство. Освен становища 
по актуални проблеми на икономическото развитие, 
Общественият съвет ще отправя и конкретни 
предложения до кмета и председателя на ОбС.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

БЕРКОВИЦА ПРИЕ ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 

2016 ГОДИНА
Общински съвет-Берковица утвърди програмата 
за развитие на туризма в общината през  2016 г. 
Основните цели на програмата са развитие на 
зона Ком като спортно-туристически център, 
продължаване на процедурата за придобиване 
на 44 дка. в зона Ком, реализация на първия етап 
от проекта СТК Берковски Балкан“ и търсене на 
инвеститори, развитие на балнеологията чрез 
довършване на процедурите по съгласуване и 
одобряване на проекта за минералния водопровод, 
проектиране на „Парк Калето“ и превръщането му 
в туристическа атракция, както и ремонт на пътя до 
него. В Програмата се предвижда още изграждане на 
интерактивен експозиционен център в Етнографски 
музей, гр. Берковица, подобряване на туристическата 
инфраструктура в парк „Здравец“,  изграждане на 
нови детски площадки и  естетизация на тротоарното 
пространство пред чешма „Малинарка“. Нови неща 
в програмата са провеждане на Конкурс за чисто 
населено място, възстановяване на Пленера по 
дървопластика и превръщането му в международен, 
както и инициатива на Община Берковица, 
съвместно с гражданите за ремонт и облагородяване 
на междужилищните пространства–материали 
от общината, а труд от кандидатстващия. Като 
собствени средства за реализация на програмата  
общината е предвидила 302 131 лева, в това число 
културен и спортен календар, реклама и други. 
За обезпечаването на дейностите от Програмата 
за развитие на туризма се разчита предимно 
на финансиране по европейски програми и по-
малко на собствени средства и приходи от такси.

ГЛОБИ ЗА ОБЯВИ ИЛИ 
НЕКРОЛОЗИ, ОКАЧЕНИ НА 

ДЪРВО
В Община 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.
А Д М И Н И С Т РА Т И В Н О - Н А К А З А Т Е Л Н И 
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, 7, 8, 9, 10, 11, 12 глобата е в размер от 
50 до 150 лева. Традицията с лепенето на некролози 
навсякъде грози Берковица и носи тягостно настроение. 
Жителите трябва да са загрижени каква среда обитават.

ФИРМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ЗАПОЗНАХА 

С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
На 9 март 2016 г. Общинска администрация 
Берковица, съвместно с Областен информационен 
център – Монтана проведоха информационна 
среща,  относно предстоящите възможности за 
финансиране по Структурните Фондове на ЕС през 
новия програмен период 2014 -2020 г. Представители 
на местния бизнес и неправителствени организации 
научиха за актуалните процедури по оперативните 
програми: ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 
ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“, 
ОП „Развитие на човешките ресурси“, Програма 
за развитие на селските райони и Програми 
по европейско териториално сътрудничество
Стана ясно, че към момента са отворени за 
кандидатстване две процедури – „Подкрепа 
за внедряване на иновации в предприятията“ 
и  „Подкрепа за разработване на иновации 
от стартиращи предприятия“. Предстои да 
стартират процедури по ОПРЧР и „Иновации и 
конкурентоспособност“, отнасящи се до енергийна 
ефективност на малки и средни предприятия, 
развитие на управленския капацитет на МСП, 
повишаване на енергийната ефективност на 
големите предприятия, разработване на продуктови 
и производствени иновации, развитие на клъстери 
в България, добри и безопасни условия на труд, 
активно включване, развитие на социалното 
предприемачество, социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи, обучения за заети 
лица и специфични обучения. Представител на 
„МИГ –Берковица и Годеч“ представи пред бизнеса 
възможностите за финансиране чрез стратегия за 
Водено от общностите местно развитие по мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 
– 2014-2020 г. На 18 март 2016 г.  в ДЦ „Камбанка“ 
се проведе информационна конференция за 
популяризиране процеса на разработка на Стратегия 
на местно развитие. На срещата присъстваха 
Председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев, директори 
на дирекции и служители на администрацията.

СЪВМЕСТНО  ЧЕСТВАНЕ  НА  
ПЪРВИ И ТРЕТИ МАРТ В КЛУБА 

НА ПЕНСИОНЕРА
С нетърпение и радост посрещнахме първия месец на 
дългоочакваната пролет – месец март. В препълнения 
уютен клуб „Берковски кестен“ цареше ведро 
настроение, приповдигнато от срещата с Баба Марта, 
която дари присъстващите и гостите с мартенички. 
Белият цвят символизира дълъг живот, а червеният – 
здраве. Ние сме горди, че допринасяме за съхранението 
на един от най-красивите български обичаи. На 1 март 
тържествено отпразнувахме свещенната за всички 
българи дата – 3 март – 138 години от Освобождението 
на страната ни от турско робство. Певческата група при 
клуба изпя няколко патриотични песни. С подходящи 
рецитали се представиха ученици от Първо ОУ 
„Никола Вапцаров“ с ръководител г-жа Ирина Кирова 
и ученици от ПГ „Д-р Иван Панов“. По темата се изказа 
и г-жа Ценка Петкова. В този ден, в чест на 8 март – 
Международния ден на жената, беше открита изложба 
на гоблени, сътворени от сръчните ръце на жени от 
клуба. Г-жа Йорданка Цанова запозна присъстващите 
с историята на гобленарското изкуство. Изложбата 
предизвика голям интерес. Същата бе закрита на 15 март.
Лили Русинова

МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ЗА СЕЛО 
СЛАТИНА

При заселване на селото на подходящо място, роля 
имали топлата вода и хубавият климат. Топлата вода 
била едно блато, но трудолюбивите хора докарали от 
Балкана кухи грамадни буки и направили на извора 
два кладенци, които нарекли  „стубли“ и от тях 
черпели вода за пиене и други нужди. И така за река 
„Шугла“: При преминаването на турчин от  Черкаски 
през селото след него вървяло и краставото му куче. То 
се изкъпало в реката и крастата изчезнала. От тогава 
реката се нарича „Шугла“. По течението й минавал 
пътят за град Берковица. До пътя се намира „Киселото 
кладенче“. Легендата разказва, че ако човек пие от него 
му изчезват киселините и се лекува гастрита. До баира 
се намира „Бенов дол“, който през годините е бил 
гъста и непроходима гора. По време на изселването на 
турците от Черкаски баирът е бил трудно преодолим и 
затова се ползвали т. нар. впрягове „четворки“ от село 
Слатина за изкарване на каруците и впряговете на 
турците. Но хората се изхитрили и скрили животните 
си в „Бенов дол“ та повторно да не помагат на 
турците. По нагоре в селото се намира баирът „Елин 
кон“. Легендата за него разказва, че Елина вдовица 
от Слатина е тръгнала за Клисурската воденица и на 
баира конят и умира изнемощял. От тогава  баирът 
носи това име. По късно се преименува в „Бърдото“ 
защото постоянно бърди вятърът. По надолу се намира 
„Провалийска чешма“. Легендата за нея е следната: 
Двама иманяри от селото тръгнали за злато. Цяла 
нощ копали и изкопали голям трап, но чули конски 
тропот. Уплашили се и избягали. На чешмата спрял 
конник от съседното село Драганица. Приближил 
се до изкопания трап и що да види дръжка на котле 
с жълтици. Взел го и станал най-богатият човек в 
Драганица. Закупил имот на голям връх в селото, 
който сега носи името „Алексов връх“. След провала 
на иманярите чешмата се нарича „Провалийска“.
Събрал и написал:
Здравко Александров Младенов от село Слатина

СРЕЩА С НАСЛЕДНИКА НА 
БАЙ МИЛАН 

По инициатива на кмета инж. Милчо  Доцов на 24 март 
2016 г.  в кабинета му се проведе среща с единия от 
синовете на Милан Миланов-Революцията за съдбата 
на личния фонд на човека-история. Кметът сподели, 
че е важно да се съхрани за поколенията, това което е 
оставил бай Милан. Той допълни, че това може да стане 
след като се обработи неговия архив и след това да се 
обособи музейна сбирка за Милан Миланов и неговите 
материали за Радичков. На срещата присъстваше и зам.-
кметът Радослав Найденов, който каза, че в разговор 
с бай Милан приживе е възникнала идеята за музей на 
Радичков и защо това да не се случи в негова памет. По 
думите на сина на Революцията – Василий Миланов 
стана ясно, че фонда му е хаотичен и всичко трябва да 
се подреди и да се отделят ценните неща от архива. Той 
обеща да държи връзка с ръководството на общината, за 
да се направи нещо в тази посока. В заключение кметът 
инж. Милчо Доцов каза, че идеята му е в максимална 
степен да се използва, това което ни е оставил бай Милан.

ОТНОВО  ПРАЗНИК
На 22 март 2016 г. от 10 часа сутринта в стола на 
„Лилянките“ се проведе годишното отчетно събрание 
на пенсионерски клуб „Берковски кестен“. Певческа 
група „Здравец“ с ръководител инж. Панталей 
Синигерски откри събранието с марша на клуба. 
Председателят г-н Тодор Кръстев обяви гостите и 
предложи за почетен член  да бъде удостоен инж. 
Милчо Доцов – кмет на общината, който ни уважи с 
присъствието си. За почетен член бе избран и инж. 
Борис Цветков, уважаван приятел и спонсор на 
клуба. На годишния отчет присъстваха повече от 170 
членове. В годишния доклад г-н Кръстев обстойно и 
аналитично направи оценка за работата на всеки член 
от ръководството, на Управителния съвет, за изпълнени 
задачи през 2015 г., за взетите решения и изразходвани 
средства. Поименно бяха поздравени спонсорите и 
дарителите, благодарение на които клубът се обновява, 
обогатява, създава се уют и приятна атмосфера за 
повече от 250 пенсионери. Инициатор за тези проекти 
е самият ръководител Тодор Кръстев, за което най-
искрено му благодарим. Съдържателните и интересни 
беседи във всеки вторник, седенките, вълнуващите 
срещи с приятелските клубове от общината /Бързия, 
Слатина, Замфирово, Боровци, Гаганица/, а също 
и клубовете от Видин, Лом, Белоградчик, Враца, 
Монтана, Вършец, Бойница-Кулско, организирания 
съвместно с помощта на Община Берковица и 
шах-клуб „69-Берковица“ шахматен турнир на 
Северозапада, уредените изложби „От раклата 
на баба, мама и аз – Мария“ на картини на наши 
художници-пенсионери, красивите гоблени на жените, 
възхитиха не само членовете на клуба, но и гостите 
на града и нашите съграждани.  След официалната, 
делова част, кметът инж. Милчо Доцов поздрави 
присъстващите по-случай пролетта и ни пожела 
здраве и дълголетие. Започна и музикалната програма, 
подготвена от Л. Русинова и певческа група „Здравец“. 
С веселие, организиран обяд, хора и танци завърши 
още един смислен, красив  и запомнящ се 22 март.
Цветана Ненковска

НОВ АВТОМОБИЛ ПОЛУЧИ 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 

НУЖДИТЕ НА НОВООТКРИТИЯ 
СЕМЕЙНО – КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР
На 23 март 2016 г.  в Община Берковица бе доставен 
от Уницеф новият автомобил „Дачия“ за нуждите 
на новооткрития Семейно-консултативен център в 
кв. Раковица. СКЦ е интегрирана социална услуга. 
Решението на Общински съвет – Берковица за 
разкриването му е взето на 22 май 2015 г., при което е 
уточнено местоположението на услугата в подходящи 
помещения – общинска собственост, в случая в кв. 
Раковица. В края на миналата година кметът на Община 
Берковица подписа споразумение за финансиране 
между Детския фонд на ООН (Уницеф) и Община 
Берковица. Стойността на проекта е 171 512 лева. 
Партньор е Община Вършец. 9 ще бъдат наетите лица 
по проекта, ремонтирано е помещението, а доставката 
на автомобила и офис обзавеждането е от УНИЦЕФ.
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ГРАФИК ЗА “ПРОЛЕТНО 

ПОЧИСТВАНЕ” НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 

БЕРКОВИЦА
В ПЕРИОД  ОТ  21-МАРТ ДО 28 

АПРИЛ 2016 ГОДИНА
21.03 -  25.03.2016 год. І Мрамор, Елин 
Пелин, Незабравка, Тина Киркова, Димчо 
Дебелянов, Хайдушки водопади, Бук, Кокиче, ІV-
та, Здравец, Заряница, Детелина, Теменуга, Тузлата, 
Пиротска, Възход, Изгрев, Люляк, Рила, Калето и 
всички, неупоменати  улици  за съответния район
28.03 - 31. 03. 2016 год. ІІ 
Кирил и Методий, проф.Петко Наумов, Захари 
Стоянов, Битоля, Здравченица, Черковна, Охрид, 
Вардар, Ангел Кънчев, Явор, Берковска река, 
Отец Пайсий, Гоце Делчев, Лерин, Шабовица, 
Стамболийски, Христо Ботев, Звезда  и всички, 
неупоменати   улици  за съответния район 
01. 04 - 05. 04. 2016 год. ІІІ 
Алчов баир, Щърковица, Опълченска, Синия 
вир, Пламък, пл. Сарая, Туристическа, П. Яворов, 
Малинарка, Одеса, Любен Каравелов, Варна, Панайот 
Волов, Кочо Честименски, Васил Друмев, Живовци 
и всички, неупоменати   улици  за съответния район 
06. 04 - 08. 04. 2016 год. ІV 
пл. Свобода, д-р Петър Берон, Червена стена, 
Хан Крум, Чаталджа, Сливница, д-р Иван Панов, 
Георги С. Раковски, Антим І, Христо Ботев, 
Шипка, Екзарх Йосиф, Даме Груев, Тодорини 
кукли, Ком, Кестенарска,  Ашиклар и всички, 
неупоменати   улици  за съответния район
11. 04 -14. 04. 2016 год. V 
Сефан Стамболов, Ашиклар, проф. Асен Златаров, 
Тракия, Антим Крунев, Акация, Оборище, Ген. 
Скобелев, Страцимировска, Царибродска, Солунска, 
Калиманица, Марин Дринов, Граф Игнатиев, ген. 
Владимир Заимов, Добруджа, Калиманица, Антон 
Страшимиров, Радецки,  23-ти септември, Цар Асен 
и всички, неупоменати   улици  за съответния район 
15. 04  и  19. 04. 2016 год. VІ А л е к с а н д р о в с к а , 
Райко Даскалов, Брези, Македония, Бдин, Мусала, 
Тодор Каблешков, Грамада, Еделвайс, Николаевска, 
Атанас Кюркчиев, Шейново, Поручик Загорски, 
Поручик Грозданов, Хризантема, Тинтява, Парчевич, 
Йордан Йовков, Алеко Константинов, Иван Вазов, 
Васил Левски, Ясен, Пирин, Тополите, Средна гора, 
Бор, Казаните и всички, неупоменати  района улици
20. 04 – 22. 04. 2016 год. VІІ 
Ж.к. Заряница, ж.к. Стара планина, ж.к Изгрев
25. 04 - 28. 04.2016 год. VІІІ 
Квартал Раковица 

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ 
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА
за

провеждане на редовно Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание чл. 
26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението 
свиква редовно Общо Събрание на 25.04.2016 г. 
от 16:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала 
на Община Берковица, при следния дневен ред:

1.Прием на нови и освобождаване на стари членове;
2.Приемане на Доклад за дейността на Сдружението 
за 2015 г.;
3.Приемане на годишен финансов отчет за 2015 г.;
4.Приемане на промени в УС на Сдружението;
5.Промяна в устава на Сдружението;
6.Представяне и обсъждане на стратегия за ВОМР; 
7.Вземане на решение за одобрение на Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие на 
територията на МИГ – Берковица и Годеч;
8.Вземане на решение за кандидатстване със 
Стратегия за ВОМР по обявена процедура за подбор 
на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда 
на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане 
на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.
9.Разни;

От 01.04.2016 г. членовете на Сдружението могат 
да се запознаят предварително с материалите 
за ОС всеки понеделник от 09:00 ч. до 12:00 ч. 
в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ 
се в гр. Берковица, пл. ,,Йордан Радичков” № 4.

При липса на кворум на основание чл.27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час 
по-късно на същото място и при същия дневен 
ред, независимо от броя на явилите се членове.
Каним всички членове да участват в Общото 
събрание.

Председател на УС: инж. Милчо Доцов

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА 
ЦЕЛ „МИГ- БЕРКОВИЦА И 

ГОДЕЧ” 
Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Берковица и 
Годеч” изпълнява договор по подмярка 19.1 „Помощ 
за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана 
от Европейския земеделски форд на развитие на 
селските райони. В рамките на шест месеца ще бъдат 
изпълнени дейности за подготовка и разработване 
на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч. 
От подписването на договора за финансиране на 7 
декември 2015 г., екипът на МИГ подготви и реализира 
следните дейности по проекта: 1.Дейности за 
популяризиране на подхода и процеса по разработка 
на СМР. •Екипът на МИГ-Берковица и Годеч проведе 
информационна кампания в населени места от 
територията на МИГ. Проведени са информационни 
срещи за запознаване на местната общност с подхода 
„Водено от общностите местно развитие“ и дейностите 
на МИГ - Берковица и Годеч по подготовка на стратегия 
по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.
•Организирани и проведени три информационни 
семинари в началото на месец март 2016 г. в населени 
места от територията на МИГ - гр. Берковица, гр. Годеч и 
с. Боровци, общ. Берковица. В семинарите взеха участие 
земеделски производители, представители на бизнеса и 
неправителствения сектор, младежи и активни граждани.
•На 16 март 2016 г. в гр. Годеч и на 18 март 2016 г. 
в гр. Берковица са проведени две информационни 

конференции за популяризиране процеса на разработка 
на стратегията за ВОМР. На мероприятията бяха 
представени възможностите за финансиране по подхода 
„Водено от общностите местно развитие” и включване 
на мерки от ПРСР 2014-2020 и други програми в 
стратегията на Сдружение „Местна инициативна 
група – Берковица и Годеч“. Присъстващите се 
запознаха и с междинните резултати от проучванията 
на територията за подготовка на Стратегията. 
2.Обучение на местни заинтересовани страни. 
•През месец март 2016 г. в гр. Берковица се проведе 
планирано обучение за 20 местни лидери от територията 
на МИГ - Берковица и Годеч. Обучението на тема: 
„Разработване и управление на бизнес планове и проекти, 
финансирани от ЕСИФ /Европейските структурни и 
инвестиционни фондове/ включени в стратегия за водено 
от общностите местно развитие, финансирана от повече 
от един фонд” бе с цел повишаване капацитета на местната 
общност за придобиване на знания и умения по изготвяне 
на бизнес план и проект към стратегия за ВОМР на МИГ. 
•На 19 и 20 март 2016 г. бе проведено и обучение на 
тема: „Укрепване на административните умения и 
капацитет на МИГ за разработване и прилагане на 
интегрирана и многосекторна стратегия за водено 
от общностите местно развитие, финансирана от 
повече от един фонд” за екипа и управителния съвет 
на МИГ. Обучението ще допринесе за подобряване на 
административния капацитет на МИГ при подпомагане 
на местната общност в подготовка и прилагане на 
стратегия за водено от общностите местно развитие.
3.Проучвания и анализи в съответната територия. По 
проекта се изпълняват дейности по „Проучване и анализ 
на територията“, чиято цел е да се проучи и анализира 
настоящата социално- икономическа ситуация на 
територията на МИГ – Берковица и Годеч /общини 
Берковица и Годеч/, като се подпомогне процеса на изготвяне 
на стратегия за водено от общностите местно развитие.
4.Изготвяне на стратегия, вкл. консултации със 
заинтересовани страни за подготовка на стратегията, 
работни срещи, обществени обсъждания. Тази 
дейност ще бъде осъществена с подкрепата на 
външни експерти – Надежда Василева и Нели Събева, 
които ще извършат дейности по консултиране, 
обсъждане и разработване на стратегия за ВОМР.
•Процесът по изготвяне на стратегията стартира 
с провеждането на две работни срещи, свързани 
с консултиране за подготовка на стратегията.  
•Информационните срещи свързани с консултиране 
с местната общност поподготовка на стратегията се 
проведоха в периода 23 март – 1 април 2016 г. На срещите, 
външните експерти представиха и обсъдиха с местната 
общност възможните мерки за включване в стратегията, 
както и примерни критерии и бюджет, на база направените 
проучвания и анкети. Предстои провеждането на четири 
обществени обсъждания на територията, които ще се 
проведат в общинските центрове – Берковица и Годеч. В 
резултат от изпълнението на проекта по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ ще бъде подготвена 
стратегия за водено от общностите местно развитие. 
Стратегията се разработва въз основа на местните 
потребности и потенциал и цели да надгражда силните 
страни на територията в различни аспекти. Процесът 
на подготовка на стратегията за ВОМР се осъществява 
с активното участие на местните хора, за да се обхванат 
по-пълно нуждите и потребностите им, и да се приложат 
конкретни важни за региона мерки, отговарящи на 
характеристиките на територията.
Във връзка с предстоящите дейности по изпълнение 
на договора по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“, МИГ - Берковица и Годеч 
кани всички заинтересовани страни от територията 
на общини Берковица и Годеч да участват активно 
в планираните мероприятия на сдружението през 
месец април 2016 г., които ще се проведат както следва:
1. с. Замфирово Информационна среща, свързана с 
консултиране с местната общност 01.04.2016 г. от 10:00 ч.
2. гр. Берковица - Детски център „Камбанка” 
Обществено обсъждане на 04.04.2016 г. от 13:00 ч.
3. гр. Годеч - Зала на общинска администрация Годеч 
Обществено обсъждане на 05.04.2016 г. от 10:00 ч.
4. гр. Берковица - Детски център „Камбанка” 
Обществено обсъждане на 11.04.2016 г. от 13:00 ч.
5. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 
Обществено обсъждане на 12.04.2016 г. от 10:00 ч.
6. гр. Берковица - Детски център „Камбанка”- 
Информационна среща за популяризиране на процеса на 
разработка на стратегията и представяне на изпълнението 
на проекта на 20.04.2016 г. от 13:00 ч.

Вашето присъствие е важно за нас!  
МИГ- Берковица и Годеч

ДВАМА ЗАМЕСТНИК – 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЩЕ ИМА ОБС – 

БЕРКОВИЦА
На 25 март 2016 г.  се проведе редовно заседание 
на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински 
съветници. Внесени бяха 4  извънредни докладни. 
Местният парламент с тайно гласуване избра от 
състава на общинските съветници Евгени Георгиев 
Евгениев и Милован Жан Панталеев за заместник-
председатели на Общински съвет – Берковица. И 
двамата съветници  бяха избрани поотделно с по 
11 гласа „за“ от гласували 21 общински съветници. 
Комисия по вота с председател Валентин Върбанов и 
членове Ивайло Григоров и Красимир Тошев обяви 
резултатите от гласуването. С отделна докладна и 11 
гласа „за“ ОбС прие възнаграждението на двамата 
заместници да бъде 55 % от възнаграждението 
на Председателя на ОбС, което включва и 
възнагражденията от участие в комисии и заседания.
Местният парламент прие: докладна, относно 
приемане на отчета за изпълнение на сборния 
бюджет на Община Берковица за 2015 година; 
докладна, относно приемане Отчет за дейността на 
Общинско мероприятие „Комунални дейности“ гр. 
Берковица за 2015 година; докладна, относно промяна 
на статута и финансирането на Лесотехническа 
професионална гимназия, гр. Берковица; докладна, 
относно кандидатстване на Община Берковица за 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.
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ВОДОСВЕТ В ДЕТСКА ЯСЛА – 
БЕРКОВИЦА

На 16 март 2016 г.  в Детска ясла – Берковица отец 
Петър отслужи тържествен водосвет за здраве и 
благоденствие, във връзка с успешното приключване на 
проект за подобряване на енергийната ефективност в 
детското заведение. Официални гости на тържеството 
бяха Председателят на ОбС  д-р Илиян Тимчев, зам.-
кметът Радослав Найденов, директори на детски 
градини, бивши и настоящи служители на Детската ясла. 
„Днес искам да благодаря на всички – на общинското 
ръководство, на фирмите, изпълнители на ремонтните 
дейности, на персонала на детското заведение, на 
директорите на детските градини, които приютиха 
нашите деца, на г-н Горков, който предостави кухнята 
на гимназията, за голямата подкрепа, за активното 
участие и най-вече за проявената търпимост при 
трудностите, пред които се изправихме“ – каза 
директорката г-жа Добринка Иванова – „Въпреки, че 
ремонтът започна в студено време, резултатите са на 
лице. В цялата сграда стана чувствително по-топло 
и хигиенично, пестим електроенергия, премахнахме 
влагата и се радваме на красив интериор“.
Д-р Илиян Тимчев и зам.-кметът Радослав Найденов 
заявиха в обръщенията си, че приоритет в работата 
на общинското ръководство са детските заведения. 
На 15 март Община Берковица внесе проект за 
енергийна ефективност на ЦДГ „Звънче“ на стойност 
452 786,30 лв. и продължава работата в тази насока.
Детска ясла –Берковица на 1 февруари отвори врати 
за своите възпитаници, след като вече е с подобрена 
енергийна ефективност. Стойността на ремонта е 
214 000 лева. Извън проекта Община Берковица 
вложи още близо 50  000 лева от общинския 
бюджет, с които е осигурена достъпна среда, чрез 
външна рампа, отговаряща на всички съвременни 
изисквания, вътрешно боядисване на таваните и 
стените с подбрани игриви цветове, стимулиращи 
детското въображение и фантазия, демонтаж на 
вътрешна ламперия, шпакловка стени и подмяна на 
ламаринени конструкции на покрива. Ремонтните 
дейности се извършиха от берковски фирми.
Сега малките послушковци в групите се чувстват добре 
в новата обстановка. Целият колектив на детската ясла 
се е включил в почистването и подреждането на стаите. 
Сега цветно аранжирани  са  стените и коридорите. 
Проектът на Община Берковица „Намаляване на 
емисиите парникови газове чрез внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в Детска ясла 
– Берковица“ е по ОС 1 на Национална схема за 
зелени инвестиции към Национален доверителен 
еко фонд. В Детската ясла бе подменена дограмата, 
където е необходимо, топлоизолация на външни 
стени и покрив, вътрешна отоплителна инсталация, 
осветителна инсталация и фотосоларна инсталация.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА 138 

ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща

славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!

На 3 март 2016 г. Берковица  се поклони пред 
паметта и саможертвата на хилядите войни за 
Освобождението  на България от турско робство. 
Десетки граждани застинаха в минути на гордост, 
при тържественото издигане на националния 
трибагреник на площад „Радичков”, под мелодията 
на химна „Мила Родино”.  Приветствие към всички 
жители и гости на Берковица отправи кметът инж. 
Милчо Доцов. Празникът продължи с програма 
на учениците от Първо ОУ „Никола Вапцаров“- „3 
март – Свободата“. Представители на общинското 
ръководство и общественици поднесоха венци 
пред символите на Освобождението в Берковица. 
Кулминацията на празника бе тържественият 
концерт в големия салон на читалището –  „Нека. 
Но ний знаем, че в нашто недавно има нещо ново, 
свети нещо славно“. Публиката остана без дъх от 
майсторските изпълнения на Младежкия духов 
оркестър, певците и танцьорите на НЧ „Иван 
Вазов – 1872“. Мултимедийният спектакъл в 
началото на концерта пък поведе зрителите назад 
във времето, в дните на една историческа победа, 
разкриваща светлата саможертва на цял един 
народ. Община Берковица подари патриотични 
книжки и знамена на всички деца за празника.

БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 
ТОДОРОВДЕН

Голям брой мераклии се включиха в кушията 
за Тодоровден в Берковица, която се проведе в 
местността Чепраза по пътя за село Ягодово. В 
надбягванията, които традиционно се провеждат 
всяка година под Ком се съревноваваха 37 
участника. Най-бърза бе кобилата Деси с ездач 
Пламен Ангелов, който е и неин собственик. 
На второ място се класира кон Блейк с ездач 
Красимир Викторов и собственик Красимир 
Викторов. Трета стана кобилата Вихра с ездач 
Стилиян Михайлов и собственик Михаил Лазаров. 
Победителят получи награда 200 лева, осигурена 
от Община Берковица, 150 лв. за второ място и 
100 лв. за третото място. Поощрителна награда от 
10 лева получиха и всички останали участници.

МАЛЧУГАНИ ЗАКИЧИХА 
С МАРТЕНИЧКИ 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА

На гости на кмета на Община Берковица и неговия 
екип бяха децата от Детска ясла-Берковица, които 
донесоха празничното настроение с Баба Марта. 
По коридорите на администрацията детската глъч 
предизвика оживление и направи първия работен 
ден от месец март весел и специален за всички. 
Стихотворения и песни за мартеничката, нейната 
символика и гордостта от уникалния български 
обичай, потопиха инж. Милчо Доцов  в атмосферата 
на празничността и веселието. Малчуганите му 
пожелаха здраве и да се грижи за децата на Берковица. 
Прясната погача с мед и здравец подслади празника. 
“Символиката е ясна”- сподели кметът  с широка 
усмивка и почерпи гостите си с лакомства, като не 
забрави да ги закичи също с традиционната мартеница.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМА 
ЕРАЗЪМ +

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + по проект 
„Безопасно училище – система за сътрудничество 
между местната власт и полицията, насочено към 
училищата и образователните институции в областта 
на пътната безопасност и извънредните ситуации“.
В Детски център „Камбанка“ на 17.03.2016 г. се проведе 
състезание по безопасност на движението „Да запазим 
децата на пътя”. Община Берковица, РУ на МВР – Берковица, 
1. ОУ „Никола Вапцаров“ и 2. ОУ „Христо Смирненски“ 
са партньори по проект „Безопасно училище – система 
за сътрудничество между местната власт и полицията, 
насочено към училищата и образователните институции 
в областта на пътната безопасност и извънредните 
ситуации“ по Програма Еразъм +. Координатор по 
проекта е Община Елбльог, Република Полша. Целите 
на проекта са насочени към създаване на здравословна, 
безопасна и благоприятна среда за учениците в училище, 
развиване на потенциала в областта на пътната 
безопасност, както и увеличаване на учителските 
компетентности и засилване на сътрудничеството 
между звената, отговорни за безопасността и работещи 
в сферата на обучение на  децата. Целта на провеждане 
на състезанието е проверка на уменията и навиците 
за действие в условията на пътното движение и 
формиране култура на безопасно поведение на пътя. 
Участие в състезанието взеха 5 отбора от училищата на 
територията на Община Берковица. Специална комисия, 
в състав: Председател – инспектор Богдан Цветков – 
автоконтрольор при РУ на МВР – Берковица и членове 
– Радослав Найденов – Зам.-Кмет на Община Берковица 
и Цветана Петкова – треньор по приложно колоездене, 
оценяваше представянето на отборите. Отборът на  I 
ОУ „Никола Вапцаров“  се класира на първо място
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по 
програма Еразъм +. Тази публикация [съобщение] отразява само личните 
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена 
отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


