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              ВЪВЕДЕНИЕ 

Правно основание 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на 
Общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него 
Програма за управление. 

Период на отчета 

Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2014 година. 

Институционална рамка 

Настоящият отчет представя работата на кмета на община Берковица и ръководената от 
него общинската администрация, извършени в съответствие с: 

• Програмата за управление на кмета (2011 - 2015 г.); 
• Общинския план за развитие (2007 - 2013 г.); 
• Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, 

попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период; 
• Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2014 г., свързани с 

гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за 
подобряване на социално - икономическото развитие на общината. 

 
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените 
приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Берковица: 

• Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в 
ключови стратегически сектори за изпълнение на европейски политики; 

• Привличане и реализиране на инвестиции за изпълнение на инфраструктурни 
мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и 
качествена жизнена среда за населението; 

• Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно 
образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално 
включване, и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, 
осигуряване на условия за развитие на спорта; 

• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и бизнес, 
ефективност на администрацията, ориентирана към резултатите; 

• Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска 
среда, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в 
общината; 

• Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на 
алтернативни социални услуги и възможности за социално включване. 
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Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата на 
отделните структурни звена на общинската администрация.  

В действителност 2014 г. бе година, в която местната власт последователно и 
систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, които законът е 
предоставил в нейната компетентност, в сферата на общинското имущество, 
предприятия, финанси, данъци и такси, общинска администрация, устройството и 
развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, 
здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните 
услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните 
ресурси, развитието на спорта, отдиха и туризма.  

2014 година беше: 

д и н а м и ч н а: подготвихме ключовите документи и инструменти за обезпечаване на 
следващия планов и програмен период. Нямаше направление от социално – 
икономическия живот, за което не осигурихме ресурс за развитие, съобразно 
съществуващите възможности на местното и привлечено (европейско) финансиране.    

б у р н а: изправени пред силата на водната стихия от 4 септември, съумяхме да 
мобилизираме всички необходими ресурси за оптимално овладяване на последиците и 
предприемане на възстановителни работи след нанесените щети. В ситуация на 
обявено бедствено положение, Община Берковица показа ефективност и адекватност в 
действията си, като обедини усилията на публичен и частен сектор за справяне с 
тежката криза.  

с т а б и л н а: не на последно място, през 2014 г. запазихме бюджетна устойчивост и 
финансова стабилност, в резултат на последователни усилия. Заедно с общността 
планирахме визията за развитието на града за години напред.  

При изпълнението на тези функции, основните принципи на работата на кмета и 
ръководената от него общинска администрация през 2014 г. се основаваха на: 

• Открито управление и прозрачност на процесите; 
• Законосъобразност и целесъобразност; 
• Диалог  и партньорство; 
• Финансова стабилност и дисциплина; 
 

Основни акценти, насочени към икономическо развитие в община Берковица са 
свързани със Стратегическото планиране – изготвена бе последваща оценка за 
изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на община Берковица, както 
и подготовка на данните и изготвянето на нов план за следващия планов период, 
подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Берковица. 
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 
 
Общинският план за развитие е един от базисните документи за стратегическо 
планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със 
Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Съгласно чл. 13, 
ал. 1 от ЗРР, Общинският план за развитие на община Берковица е документ за 
стратегическо планиране, който определя средносрочните цели и приоритети за 
устойчиво развитие на територията на общината. Като планов документ от последно 
йерархично ниво, Общинският план за развитие осъществява връзката между 
стратегическите планови документи на национално, регионално и областно ниво - 
Национална стратегия за регионално развитие, Регионален план за развитие на 
Северозападен район за планиране, Областната стратегия за развитие на Област 
Монтана. 

Общинският план за развитие е разработен по ПРОЕКТ „Подобряване процеса на 
прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи 
на община Берковица“, Приоритетна ос  1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. 
„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“  
финансиран с Договор № 13-13-59/11.12.2013 г. по Оперативна програма 
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Проектът е на стойност 73738 лева. Статус: изпълнен. Подаден 
годишен окончателен доклад към Управляващия орган. Извършена е верификация на 
направените разходи по проекта. 
 
Обхватът на разработката включва цялата територия на община Берковица.  

Стратегическите цели на тази политика са насочени към намаляване на 
икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на 
жизнения стандарт.  

Планът има характер на отворен документ, които може да се развива и актуализира в 
съответствие с промените на факторите във вътрешната и външната среда. 
Разглеждането му като отворен документ ще позволи изменението му при спазване на 
принципа на резултатно ориентиране на процесите по реализацията му. 

При подготовката на Общинския план за развитие на Община Берковица са отчетени 
принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие като са 
осъществени необходимите проучвания и анализи, срещи и фокус групи за допълване 
на необходимата информация за изготвяне на новия стратегически документ.  

Документът съдържа анализ на икономическото и социално развитие на общината, 
включително SWOT анализ на вътрешните и външните фактори на средата, на базата 
на които са изведени основните направления на общинската политика за развитие за 
периода 2014-2020 г. Дефинирана е визията за развитие на община Берковица до 2020 
г., набелязани са стратегическите цели и приоритетни области, както и специфичните 
цели и мерки за постигане на заложените приоритети. Разработена е индикативна 
финансова рамка, която отчита възможностите на собствения финансов принос от 
общинския бюджет, държавния бюджет, финансиране със средства от фондовете на ЕС 
за периода 2014-2020 г., както и привличане на частни инвестиции. Документът 
включва и дейности за мониторинг, оценка и контрол, публичност и прозрачност при 
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изпълнението на предвидените мерки. Разработена е система от индикатори за 
наблюдение, мониторинг и оценка на плана. 

Общинският план за развитие 2014 – 2020 беше внесен за публично обсъждане и 
одобрен от Общински съвет – Берковица с Решение 1130 по протокол 46 от 08.08.2014 
година.  

Сериозно внимание през 2014 г. бе отделено на изготвянето на Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие (ИПГВР), който се изпълнява по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ от Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос:5 – Техническа помощ, Операция: 
5.3: Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР, по която между Община 
Берковица и Министерство на регионалното развитие и благоустройството е сключен 
Договор № BG161PO001/5-03/2013/009 от за изпълнение на Проект: „Подкрепа за 
изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие за град 
Берковица“. Основната цел на проекта е изготвяне на интегриран план за градско 
възстановяване и развитие (ИПГВР) за град Берковица, чрез който да се постигне 
устойчиво и трайно решаване на идентифицираните икономически, природни и 
социални проблеми на градската територия, като предпоставка за повишаване 
качеството на живот и подобряването на жизнената, работна и инвестиционна среда. 
Сключени са договори с изпълнители за осъществяване на заложените дейности в 
проекта. Размерът на финансова помощ е 195 360 лв. Проектът има срок за изпълнение 
18 месеца. Очаква се проекта да приключи през месец юни 2015 г. 

В средата на м. август 2014 г. се проведе общественото обсъждане за избор на визия за 
развитие на град Берковица по ПРОЕКТ „Подкрепа за изготвяне на интегриран 
план за градско възстановяване и развитие на град Берковица.  
Визията е кратко синтезирано описание на общата представа за това какъв ще е градът 
в бъдещето – ясното виждане на гражданите на град Берковица за желаното състояние 
на икономиката, физическата среда и обществените отношения, интегрираните 
потребности на жителите на града за развитие на ключови икономически и социални 
сектори, както и тяхното желание за пространствена и утилитарна промяна в жизнената 
среда Визията за развитие на Берковица е реалистична и се базира на наличните 
ресурси на града, отчитайки неговите силни и слаби страни, потенциали и 
ограничители. Представени бяха три предложения за визия: ГРАД БЕРКОВИЦА – 
ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ, РАБОТА И ОТДИХ Визията за развитие 
на град Берковица е превръщането и утвърждението на града като привлекателно място 
за живеене и бизнес, със съхранена природа и уникални културни паметници и 
традиции, с привлекателна инвестиционна и иновационна среда.Развитието на града в 
тази посока ще създаде условия за растеж и заетост,интегрирано градско развитие и 
подобряване на качеството на градската среда,имиджа на града в регионален и 
национален контекст. Градът ще се отличава с многообразие, сплотеност и 
атрактивност, място на развитие на устойчива и приобщаваща икономика. ГРАД 
БЕРКОВИЦА – ХАРМОНИЧЕН ГРАД С АВТЕНТИЧНА ПРИРОДА, УНИКАЛНИ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ИЗЖИВЯВАНИЯ И ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ 
Визията представя гр. Берковица като град с балансирано и устойчиво развитие,с 
неповторима идентичност и хармонична жизнена среда, с привлекателни условия за 
бизнес, живеене и отдих и с проспериращо общество, с ново културно поведение и 
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начин на живот.Градът ще съсредоточи развитието си върху своята територия като 
място за икономическа активност, живот, социални услуги и отдих, пълноценно 
общуване и творчески изяви на жителите,намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване, увеличаване жизнения стандарт на населението. ГРАД 
БЕРКОВИЦА – ЗЕЛЕН И СИГУРЕН ГРАД! УСТОЙЧИВ И ИНТЕГРИРАН! 
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И ИНТЕРЕСЕН ЗА ТУРИСТИ И ИНВЕСТИТОРИ! Предвижда се 
местните ресурси да се използват ефективно и разумно, съобразно принципите на 
устойчивото развитие за облагородяване на градската среда, с цел постигането на 
комфорт и самочувствие на гражданите и посетителите, създаване на възможности за 
социални дейности, контакти и активност “Този проект е изпълнен с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие ”2007-2013, съфинансирана от 
Европейския 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 тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган 
След проведено обществено обсъждане, е изготвен доклад за целеви и проблемен 
анализ въз основа на пространствени, социално-икономически и екологични данни.  

Разработването на ИПГВР е насочено към цялостното разрешаване на наличните 
социално-икономически и екологични проблеми на целевата територия, чрез обективно 
изготвен проблемен анализ, дефинирани и приложими визия, стратегическа и планова 
рамка, които да предложат адекватни мерки за постигане на растеж и балансирано 
развитие. 
Ще се постигнат следните специфични цели: 
 Извършване на адекватна оценка и анализ на наличните териториални ресурси и 

проблеми, както и очакванията на местните общности и заинтересовани страни 
относно развитието на градската територия; 

 Разработване и утвърждаване на ИПГВР, чрез които да се осъществи 
дългосрочната визия за развитието на град Берковица, посредством реализация 
на проекти в териториите с установени негативни тенденции в развитието си, с 
привличане на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; 

 Създадени възможности за получаване на финансиране на проекти за устойчиво 
градско развитие по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС 
за периода 2014 – 2020 г.; 

 Постигане на синергия между действащите и в процес на подготовка 
стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално 
развитие и местно развитие, секторни политики, програмни документи и 
устройствени схеми в рамките на град Берковица; 

 Повишаване привлекателността на град Берковица за гости, туристи и 
инвеститори; 

 
Степен на завършеност на проекта – изпълнява се. През 2014 г. бе избран изпълнител и 
подписан договор за изработване на плана, бе сформиран екип за управление, бяха 
проведени заседания на работната група, бяха проведени фокус групи и обществено 
обсъждане. Схема за финансиране – ОПРР. 
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ПРОЕКТИ И ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ 

Въпреки немалкото трудности и предизвикателства, благодарение на създадения 
административен капацитет, натрупания опит и мобилизация, реализираме 
множество проекти - реконструирахме училища, детски градини, социални обекти, 
рехабилитирахме пътна инфраструктура, насочваме инвестиции за висококачествени 
услуги за задоволяване на образователните, социалните и културни потребности, както 
и за създаване на благоприятен бизнес климат и модерно административно 
обслужване. 

През 2014 г. бяха финализирани 5 проекта на обща стойност 1 325 832,09 лв. 

Проекти в процес на реализация през 2014 г.–22 бр. на обща стойност 12 747 665,12 лв. 

Изготвени и подадени проекти за класиране по отворени програми през 2014 г. – 6 броя 
на стойност 2 864 352,77 лв. 

Процедури, проведени по реда на ЗОП през периода 01.01.2014 - 31.12.2014 г. 

Вид 
процедура Наименование 

Дата на 
стартиран

е 
Статус Име на 

изпълнителя 

Публична 
покана 

проект: "Общинска 
администрация Берковица-
ефективна и отзивчива", с 
финансовата подкрепа на 
Оперативна програма 
"Административен 
капацитет" 2007-2013г., по 
Приоритетна ос ІI 
„Управление на човешките 
ресурси”, Подприоритет: 
2.2. „Компетентна и 
ефективна държавна 
администрация”, 
финансиран по бюджетна 
линия: 
BG051PO002/13/2.2-11. В 
изпълнение на: Дейност 
№3:  " Обучения за 
усъвършенстване на 
ключови компетентности " 
и Дейност №4: Обучение 
„Компютърни умения и 
ефективност  на 
административната 
дейност” от горе 
цитирания проект, община 

11.02.2014 Приключила Стик ЕООД 
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Берковица ще проведе 
публична покана, за 
определяне на изпълнител, 
по реда и условията на 
Глава Осем "А" от Закона 
за обществените поръчки с 
предмет: "Избор на 
изпълнители за 
провеждане на обучения 
по проект: "Общинска 
администрация Берковица-
ефективна и отзивчива" по 
обособени позиции както 
следва: Обособена позиция 
№1:  „Обучения за 
усъвършенстване на 
ключови компетентности“; 
Обособена позиция №2: 
„Обучение компютърни 
умения и ефективност на 
административната 
дейност”"  

Обособена позиция №1:  
„Обучения за 
усъвършенстване на 
ключови 
компетентности“:избрания
т за изпълнител участник 
следва да извърши две 
обучения по теми, както 
следва: Поддейност №1: 
Обучение на тема 
"Междукултурна 
комуникация, 
толерантност и 
антидискриминация"; 
Поддейност №2: Обучение 
на тема "Методи за 
повишаване на личната 
продуктивност и 
ефективността на екипите 
в организацията".  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№2: „Обучение 
компютърни умения и 
ефективност на 
административната 
дейност”"В изпълнение на 
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тази обособена позиция 
избраният за изпълнител 
участник следва да 
извърши две обучения по 
теми, както следва: 
Поддейност №1: Обучение 
на тема "Компютърни 
умения за повишаване 
ефективността на 
административната 
дейност и информационна 
сигурност "; Поддейност 
№2: Обучение на тема " 
Управление на проекти с 
MS Project.". 

Публична 
покана 

„Избор на изпълнител за 
доставка и монтаж на 
оборудване за проект 
„Обособяване на нова 
туристическа атракция с 
постоянно изложение на 
дървени пластики в парк 
„Здравец“, град Берковица 
и подобряване на 
свързаната с нея 
инфраструктура“, 
финансиран по мярка 313 
от Програмата за развитие 
на селските  райони за 
периода 2007-2013 г., 
Договор № 
46/3/3130254/18.12.2013 г. 
по обособени позиции, 
както следва: Обособена 
позиция №1: „Доставка и 
монтаж на паркови 
елементи и детски 
съоръжения“, Обособена 
позиция №2: „Доставка и 
монтаж на соларни 
осветителни тела“ 

11.02.2014 Приключила „СТЕНЛИ 03“ 
ЕООД 

Публична 
Покана 

„Избор на изпълнител за 
доставка и монтаж на 
дървени пластики, 
съгласно одобрена 
техническа спецификация 
за проект „Обособяване на 

11.02.2014 Приключила "ТЕТ" ЕООД 
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нова туристическа 
атракция с постоянно 
изложение на дървени 
пластики в парк „Здравец“, 
град Берковица и 
подобряване на свързаната 
с нея инфраструктура“, 
финансиран по Мярка 313 
от Програмата за развитие 
на селските райони за 
периода 2007 -2013 г., 
Договор 
№46/3/3130254/18.12.2013 
г.“ 

Публична 
покана 

„Избор на изпълнител за 
провеждане на оценка на 
изпълнявания Общински 
план за развитие (2007 – 
2013), разработване на 
анализи и провеждане на 
проучвания, изследвания 
за разработване  на 
Общински план за 
развитие на община 
Берковица (2014-2020 г.) и 
разработване на Общински 
план за развитие на 
община Берковица за 
периода 2014-2020 г.” 
Предметът на настоящата 
обществена поръчка 
включва изпълнение на 
дейностите, описани по-
долу: - Провеждане на 
оценка на изпълнявания 
общински план за развитие 
(2007 - 2013 г.) с оглед 
разработване на общински 
план за развитие в периода 
2014-2020 г. - 
Разработване на анализи, 
провеждане на 
проучвания, изследвания, 
необходими за 
разработване на 
общинския план за 
развитие /2014-2020г./ - 
Разработване на общински 

19.02.2014 Приключила  



Отчет за дейността на общинска администрация гр. Берковица за 2014 г. Страница 10 

 

план за развитие на 
Община Берковица за 
периода 2014-2020 г. 

Публична 
покана 

„Избор на изпълнител за 
провеждане на оценка на 
изпълнявания Общински 
план за развитие (2007 – 
2013), разработване на 
анализи и провеждане на 
проучвания, изследвания 
за разработване  на 
Общински план за 
развитие на община 
Берковица (2014-2020 г.) и 
разработване на Общински 
план за развитие на 
община Берковица за 
периода 2014-2020 г.” 
Предметът на настоящата 
обществена поръчка 
включва изпълнение на 
дейностите, описани по-
долу: - Провеждане на 
оценка на изпълнявания 
общински план за развитие 
(2007 - 2013 г.) с оглед 
разработване на общински 
план за развитие в периода 
2014-2020 г. - 
Разработване на анализи, 
провеждане на 
проучвания, изследвания, 
необходими за 
разработване на 
общинския план за 
развитие /2014-2020г./ - 
Разработване на общински 
план за развитие на 
Община Берковица за 
периода 2014-2020 г. 

13.03.2014 Приключила  

Публична 
покана 

„Доставка на горива – 
Евродизел, Бензин А95Н и 
Пропан бутан” 

02.04.2014 Приключила  

Публична 
покана 

„Избор на изпълнител за 
доставка и монтаж на 
соларни осветителни тела 

22.04.2014 Приключила  
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за проект „Обособяване на 
нова туристическа 
атракция с постоянно 
изложение на дървени 
пластики в парк „Здравец“, 
град Берковица и 
подобряване на свързаната 
с нея инфраструктура“, 
финансиран по мярка 313 
от Програмата за развитие 
на селските  райони за 
периода 2007-2013 г., 
Договор № 
46/3/3130254/18.12.2013 г." 

Публична 
покана 

„Избор на изпълнител за 
доставка и монтаж на 
соларни осветителни тела 
за проект „Обособяване на 
нова туристическа 
атракция с постоянно 
изложение на дървени 
пластики в парк „Здравец“, 
град Берковица и 
подобряване на свързаната 
с нея инфраструктура“, 
финансиран по мярка 313 
от Програмата за развитие 
на селските райони за 
периода 2007-2013 г., 
Договор № 
46/3/3130254/18.12.2013 г.“ 

22.05.2014 Приключила  

Публична 
покана 

„Избор на изпълнител за 
доставка и монтаж на 
соларни осветителни тела 
за проект „Обособяване на 
нова туристическа 
атракция с постоянно 
изложение на дървени 
пластики в парк „Здравец“, 
град Берковица и 
подобряване на свързаната 
с нея инфраструктура“, 
финансиран по мярка 313 
от Програмата за развитие 
на селските райони за 
периода 2007-2013 г., 
Договор № 

08.07.2014 Приключила „СТЕНЛИ 03“ 
ЕООД 
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46/3/3130254/18.12.2013 г." 

Публична 
покана 

"Ремонт на градинка, 
находяща се в ПИ 
03928.512.418 по плана на 
град Берковица” 

31.07.2014 Приключила  

Публична 
покана 

Приготвяне и доставка на 
готова храна за деца и 
възрастни по обособени 
позиции за нуждите на 
ДДМУИ-гр. Берковица и 
ДДЛРГ „Люба Тенева” – 
гр. Берковица 

11.08.2014 Приключила  

Публична 
покана 

Приготвяне и доставка на 
готова храна за деца и 
възрастни по обособени 
позиции за нуждите на 
ДДМУИ-гр. Берковица и 
ДДЛРГ „Люба Тенева” – 
гр. Берковица 

09.10.2014 Приключила  

Открита 
процедура 

“Избор на изпълнител /и за 
извършване на строително 
- монтажни работи (СМР) 
по изпълнение на проект  
BG161PO001/4.1-
03/2010/069 
„ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА В 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА 
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ”, по 
обособени позиции: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№1 – Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност 
в ІІІ ОУ „Иван Вазов” – 
ремонт на покрива, 
подмяна на дограма и 
поставяне на 
топлоизолация, ремонт на 
отплителна инсталация, 
изграждане на газова 
отоплителна система, 
ремонт на електрическата 
система. ОБОСОБЕНА 

02.01.2014 Приключила 

„Консорциум за 
инженеринг 

проектиране и 
изграждане“ДЗЗ

Д 
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ПОЗИЦИЯ №2 – 
Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
ЦДГ „Пролетна дъга” - 
подмяна на дограма и 
поставяне на 
топлоизолация, ремонт на 
отоплителна инсталация. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№3 – Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност 
в ЦДГ „Малина” - 
поставяне на 
топлоизолация, ремонт на 
отоплителна инсталация. 

Открита 
процедура 

Избор на изпълнител за 
изпълнение на СМР по: 
„Основен ремонт и 
рехабилитация на път ІV – 
81 205, с. Ягодово – с. 
Слатина от км 0+000 до км 
6+000”. 

17.02.2014 Приключила „Стройко 2002” 
ЕООД 

Открита 
процедура 

„Избор на финансова 
институция за получаване 
на дългосрочен банков 
кредит за ремонт и 
рехабилитация на пътната 
инфраструктура в 
жилищните комплекси в 
гр. Берковица – ЖК 
„Заряница“, ЖК „Изгрев“ 
и ЖК „Стара планина“ 

17.03.2014 Приключила 
ОБЕДИНЕНА 
БЪЛГАРСКА 
БАНКА АД 

Открита 
процедура 

Избор на изпълнител за 
изпълнение на СМР по: 
„Ремонт и рехабилитация 
на пътната 
инфраструктура в 
жилищни комплекси на гр. 
Берковица – ЖК 
„Заряница“, ЖК „Изгрев“ 
и ЖК „Стара планина“ 

17.03.2014 Приключила 
КАРО 

ТРЕЙДИНГ 
ООД 

Открита 
процедура 

„Проектиране и 
строителство на ПСОВ и 
строителство на ВиК 
мрежа на гр. Берковица” 

07.04.2014 Прекратена  
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Открита 
процедура 

Избор на изпълнител за 
изпълнение на СМР по: 
„Рехабилитация-
изкърпване на дупки на 
общинска пътна мрежа 
зона Ком, общ. 
Берковица“. 

30.06.2014 Приключила Пътинженеринг-
М АД 

Открита 
процедура 

предоставяне на 
краткосрочен банков 
кредит-овърдрафт на 
Община Берковица с 
максимален размер до 100 
000 (сто хиляди) лева, 
който ще бъде погасен до 
25.12.2014 година, при 
спазване на 
задължителните 
максимални условия по 
Решение № 992, Протокол 
42 от 30.04.2014г на ОбС-
Берковица и съгласно 
настоящите условия на 
Възложителя и 
изискванията в одобрената 
Техническата 
спецификация. 

05.08.2014 Приключила 
Обединена 

Българска Банка 
АД 

Открита 
процедура 

Хранителните продукти 
ще се доставят до 
складовете на съответните 
общински предприятия, 
детски и социални 
заведения, както следва: 1. 
Общински предприятия: 
1.1. Домашен социален 
патронаж – гр. Берковица, 
ул. „Мусала” № 6а 2. 
Детски ясли: 2.1. Детска 
ясла – гр. Берковица, ул. 
„Берковска река” № 17-19 
3. Детски градини: 3.1. 
ЦДГ „Малина” – гр. 
Берковица, ул. 
„Шабовица” № 1 3.2. ЦДГ 
„Пролетна дъга” – гр. 
Берковица, ул. 
„Тинтява”№ 12 3.3. ЦДГ 
„Звънче” – гр. Берковица, 

19.08.2014 Провежда се  
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ул. „Добруджа” № 24 4. 
ДДМУИ – гр. Берковица, 
ул. „Стефан Стамболов” № 
34 5. Защитено жилище – 
гр. Берковица, ул. „Стефан 
Стамболов” № 34а 6. ДСХ-
Берковица – гр. Берковица, 
ул. „Стефан Стамболов” № 
32 7. ДВД-Бистрилица – с. 
Бистрилица, общ 
Берковица, ул. 
„Живовска”7 8. ДДЛРГ 
„Люба Тенева” – гр. 
Берковица, ул. „Ашиклар” 
№ 7 9. ЦНСТ – гр. 
Берковица,ул. „Ашиклар” 
№ 7 

Открита 
процедура 

изработване и монтиране в 
селата: с.Гаганица, 
с.Бистрилица, 
с.Черешовица, с.Лесковец, 
с.Котеновци, с.Костенци, 
с.Комарево и с.Боровци по 
1бр. еднотипни 
информационни пунктове 
и в две от селата: 
с.Гаганица и с.Боровци по 
1 бр. места за отдих и 
развлечения. Обект №1 – 
информационен пункт от 
дървена конструкция, 
включваща носещи 
дървени стени, колони и 
греди. Подова настилка с 
размери: дебелина 12см и 
основи с дебелина 25 см и 
дълбочина минимум 80 см. 
– включва: насип – 
тръмбована баластра; 
армирана бетонова 
настилка; циментова 
замазка. Стени – дървени 
греди /монтирани на длъб 
и зъб/ с размери 14/20; 
дървените стени са 
захванати към армираната 
бетонова настилка са 
анкери; височина на 

28.08.2014 Приключила Стенли 03 
ЕООД 
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стените 2.45м.; Таван – от 
дървена конструкция от 
дървени столици /билни, 
междинни и лежащи/ с 
размери 14/20 см, дървени 
ребра 6/8 см през 47 см. 
осово; дървена обшивка с 
дебелина 3 см. и керемиди; 
Обект №2 – пункт за отдих 
и развлечения от дървена 
конструкция, включваща 
носещи дървени стени, 
колони и греди. В 
интериора се предвижда 
дървена маса и дървена 
пейка, захваната към 
бетоновата настилка и 
зидано барбекю с плот към 
него. Част от стените са 
предвидени да се изградят 
от каменна зидария. 
Покривът е от керамични 
керемиди. 

Открита 
процедура 

„Разработване на Общ 
устройствен план на 
община Берковица” по 
обособени позиции: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
1: Изготвяне на общ 
устройствен план на 
община Берковица 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
2: Изготвяне на 
екологична оценка (ЕО) и 
оценка на съвместимостта 
(ОС) на ОУПО Берковица 
съгласно ЗООС и ЗБР. 

04.09.2014 Провежда се  

Открита 
процедура 

„Снегопочистване и зимно 
поддържане на общински 
пътища и улици в 
границите на гр. 
Берковица и населените 
места на територията на 
община Берковица за сезон 
2014/2015 година по 
обособени позиции" 

17.09.2014 Провежда се  
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Открита 
процедура 

Избор на изпълнител за 
СМР – Рехабилитация на 
парк Св. Георги 
Победоносец 

19.09.2014 Приключила Пътинженеринг-
М АД 

Открита 
процедура 

Предмет на настоящата 
обществена поръчка е 
изработване на проект на 
„Изработване на общ 
устройствен план на 
община Берковица и 
екологична оценка (ЕО) и 
оценка за съвместимост 
(ОС) на плана” в две фази - 
фаза Предварителен 
проект и фаза Окончателен 
проект. 

04.12.2014 Провежда се  

Открита 
процедура 

„Проектиране и 
строителство на ПСОВ и 
строителство на ВиК 
мрежа на гр. Берковица” 

05.12.2014 Провежда се  

Открита 
процедура 

„Избор на изпълнител за 
СМР – Подобряване на 
енергийната ефективност в 
Дом за възрастни с 
деменция, с. Бистрилица 
чрез топлоизолация на 
външни стени и тавани“ 

10.12.2014 Провежда се  

Открита 
процедура 

Доставка и монтаж на 
соларни инсталации в Дом 
за възрастни с деменция, с. 
Бистрилица, община 
Берковица, съгласно 
условията и изискванията 
на Техническата 
спецификация и Ценово 
предложение, които 
видове са подробно 
описании по вид и 
количества в приложената 
към настоящата 
документация 
Количествена сметка. 
Изпълнението на 
настоящата обществена 
поръчка се финансира по 
ДБФП № 48/3/3211201 от 

10.12.2014 Провежда се   
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04.08.2014 г. сключен 
между Община Берковица, 
ДФ „Земеделие” и МИГ 
„ЗАПАДНА СТАРА 
ПЛАНИНА КОПРЕН-
МИДЖУР за 
реализирането на проект 
„Въвеждане на мерки за 
подобряване на 
енергийната ефективност в 
Дом за възрастни хора с 
деменция с. Бистрилица, 
община Берковица – Етап 
1”. 

Открита 
процедура 

„Избор на финансова 
институция за получаване 
на дългосрочен банков 
кредит за ремонт на 
тротоари в с. Бързия и 
улици в гр. Берковица – 
ул. «Шабовица», ул. 
Страцимировска» и ул. 
«Царибродска» 

23.12.2014 Провежда се  

Договарян
е без 
обявление 

Доставка на гориво за 
отопление /газьол или 
дизелово гориво съгласно 
номенклатурата на 
„Лукойл Нефтохим 
Бургас„ АД / (438 хил. 
литра /четиристотин 
тридесет и осем хиляди 
литра/ ±10 %. Посоченото 
количество е за три 
отоплителни сезона) и 
горива за ДВГ (-Бензин 
А95Н – 45 хиляди литра 
+/-10% за три години.-
Дизелово гориво Б5 – 139 
хиляди литра +/-10% за 
три години.). Място на 
изпълнението - Община 
Берковица. 

10.07.2014 Възложена Гранд Петрол 
ЕООД 

Договарян
е без 
обявление 

„ Аварийно 
възстановяване и 
укрепване на подпорна 
стена на ул. „Кокиче“, кв. 

19.08.2014 Възложена 
Бляк Сий 

Феникс консулт 
ООД 
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Беговица, гр. Берковица” 

Договарян
е без 
обявление 

–„Аварийно възтановяване 
на ул. „Криви рог“ в кв. 
„Раковица“, гр.Берковица 
и изграждане на 
отводнителен канал“ 

19.08.2014 Възложена 
Бляк Сий 

Феникс консулт 
ООД 

Договарян
е без 
обявление 

„Аварийно възстановяване 
и укрепване на 
отводнителен канал 
диаметър – 2000 мм. На ул. 
„Тузлата” в кв. 
„Заряница“, гр. Берковица” 

19.08.2014 Възложена 
Бляк Сий 

Феникс консулт 
ООД 

Договарян
е без 
обявление 

„Аварийно възстановяване 
на ул.“Стефан Караджа“, 
с.Бързия, община 
Берковица, след проливни 
дъждове и наводнения” 

19.08.2014 Възложена „Стройко 2002” 
ЕООД 

Договарян
е без 
обявление 

„Аварийно възстановяване 
на ул. „Шабовица“, 
гр.Берковица, след 
проливни дъждове и 
наводнения” 

19.08.2014 Възложена „Стройко 2002” 
ЕООД 

Договарян
е без 
обявление 

Проектиране на Аварийно 
възстановителни СМР и 
СРР за изграждане на 
подпорна стена в района 
на „Лонджата” гр. 
Берковица 

26.09.2014 Възложена ГАГ Консултинг 
ЕООД 

Договарян
е без 
обявление 

Проектиране на Аварийно 
възстановителни СМР и 
СРР за изграждане на 
подпорна стена на ул. 
„Синчец” гр. Берковица 

26.09.2014 Прекратена  

Договарян
е без 
обявление 

Проектиране на Аварийно 
възстановителни СМР и 
СРР за изграждане на 
подпорна стена в района 
на ул. „Елин Пелин” в 
района на бл. № 6 в ЖК 
„Заряница”, гр. Берковица 

26.09.2014 Прекратена  

Договарян
е без 

Изграждане на подпорни 
стени в участъка на ж.к. 
"Заряница", бл. 6 и в 

01.10.2014 Възложена  ИСИ 09 ЕООД 
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обявление участъка зад кв. 108 - гр. 
Берковица 

Договарян
е без 
обявление 

СМР по Изграждане на 
подпорни стени в участъка 
на ж.к. "Заряница", бл. 6 и 
в участъка зад кв. 108 - гр. 
Берковица 

20.10.2014 Възложена 
КАРО 

ТРЕЙДИНГ 
ООД 

Договарян
е без 
обявление 

Ремонт на покрив на 
сграда на ЦДГ "Червената 
Шапчица", с. Боровци 

26.11.2014 Възложена 
Бляк Сий 

Феникс консулт 
ООД 

Договарян
е без 
обявление 

Възстановяване и 
укрепване на подпорна 
стена до ул. Елин Пелин, 
ПИ509.72 през ПИ 509.270 
до ПИ 509.29 гр. 
Берковица 

01.12.2014 Възложена Грантпроектстр
ой  ООД 

Договарян
е без 
обявление 

Укрепващо съоръжение на 
водосток с. Слатина, общ. 
Берковица 

01.12.2014 Възложена Купол ЕООД 

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА В  НАЦИОНАЛНИ 
И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  ЗА ЗАЕТОСТ, МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ. 
РАЗРАБОТВАНЕТО  НА  РЕГИОНАЛНИ  ПРОГРАМИ  ЗА ЗАЕТОСТ 

                                                                                                                 
На 1 април зам. кметът Радослав Найденов връчи 
договори за работа на 14 безработни. 10 души са наети по 
стартиралата  „Регионална програма за заетост на 
Община Берковица“, която е разработена в съответствие 
с приоритетите на Общинския план за развитие на 
общината. Целите на програмата са подобряване 
жизнената среда, социалния статус на населението и 
облика на населените места. Безработните са назначени 
на  осем часов работен ден, за срок от шест месеца. 

 Четирима от тях ще бъдат екопатрули, а останалите охрана в детските градини  в 
общината. 4-ма безработни са с 6-месечни договори по НП „От социални помощи към 
заетост“. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ”ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ” 

АВАРИЙНА ГРУПА – ОТ 01.01.2014г  до 30.03.2014г.   -  112 човека разпределени по 
обекти както следва: 

 



Отчет за дейността на общинска администрация гр. Берковица за 2014 г. Страница 21 

 

гр.Берковица  - 11 човека 
кв.Раковица – 12 човека 
с.Замфирово  - 45 човека 
с.Боровци  -  14 човека 
с.Мездрея  - 5 човека 
с.Лесковец – 1 човек 
с.Балювица  - 3 човека 
с.Котеновци – 2 човека 
с.Пърличево  - 1 човек 
с.Бокиловци – 1 човек  
с.Костенци  - 1 човек 
с.Гаганица – 4 човека 
с.Бистрилица – 2 човека  
с.Слатина  - 3 човека 
с.Черешовица – 1 човек 
с.Комарево – 1 човек 
с.Бързия  - 5 човека 

НАПРАВА НА ТРОТОАРИ  - 4 човека за 6 месеца/от 01.04.2014г. до 01.10.2014г./ 

За периода са направени 330 м2 тротоари.  

Допълнително отпуснати 16 броя работни места по НП“ОСПОЗ“ за срок от три 
месеца/от 26.05.2014г. до 26.08.2014г./ с цел почистване на открити канали,реки и 
направа канавки  
- Берковица – 6 човека 
- Замфирово – 4 човека 
- Котеновци – 1 човек 
- Мездрея – 1 човек 
- Ягодово – 1 човек 
- Бързия – 1 човек 
- Боровци – 1 човек 

НАЦИОНАЛНАПРОГРАМА ”ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”- 12 човека за 
срок от 2 години. 

- Общинска администрация – 3 човека 
- Клуб на хора с увреждания гр.Берковица – 2 човека 
- Клуб на хора с увреждания с.Боровци – 1 човек 
- Клуб на хора с увреждания с.Бързия – 1 човек 
- Кметство с.Бързия – 1 човек 
- Кметство с.Замфирово – 1 човек 
- Кметство кв.Раковица  - 1 човек 
- Клуб на пенсионера – 1 човек 
- Музей „Иван Вазов“ – 1 човек 

Целта на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на 
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или 
преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в 
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трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация 
и за пълноценното им интегриране в обществото. 

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ – 10 човека за 6 месеца: от 01.04.2014г. 
до 01.10.2014г. 

За успешното изпълнение на политиката за намаляване на регионалните различия в 
заетостта и пазара на труда през 2014 г. се реализират 256 регионални програми за 
заетост. Програмите са насочени към специфичните за всяка община групи в 
неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч.: 

 безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 24 г. вкл.; 
 безработни над 50-годишна възраст; 

Планираните дейности в програмата на Община Берковица са опазване на обществения 
ред и общинската собственост във всички детски градини на територията на общината -
по 1 човек във всяка детска градина и екологични дейности - 3 екопатрули, които 
следят за спазването на наредбата на Община Берковица за опазване и поддържане на 
чистотата в населеното място и правят предписания там, където е необходимо. 
По регионалните програми се осигурява субсидирана заетост за срок до 6 месеца. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ”СТАРТ В КАРИЕРАТА” – 1 човек  за  9 месеца със 
специалност информационни технологии. 

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на 
трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел 
улесняване на прехода между образование и заетост. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-
1.1.11 ”ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ” 

ДОГОВОР ESF-1111-05-02-0035 / градинар,сезонен /  - 18 човека за 6 месеца -  начало 
на работа от 29.04.2014г. до 29.10.2014г.- обект гр.Берковица – парк “Св.Георги“ и 
централна градска част /садене,окопаване,поливане и поддържане на цветя/. 

ДОГОВОР ESF-1111-05-02-0036 / ринач – копач /  - 14 човека за 6 месеца начало на 
работа от 26.09.2014г. до 26.03.2015г. –В следствие на падналия пороен дъжд и 
причинените щети от наводнението   е необходимо провеждането на неотложни 
аварийно – възстановителни работи по Берковска река и  направа канавка по 
Котеновско шосе.По заявка на ОБА-Берковица са  отпуснати  тези 14 работни места. 

МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ 

- по чл.52,ал.1 от ЗНЗ – 1 човек за 12 месеца/субсидирана заетост 6 месеца и 6 
месеца от работодателя/ на хора с увреждания.Обект: Клуб на хора с увреждания 
с.Замфирово 

- по чл.41 от ЗНЗ – 1 човек за 6 месеца/от 24.03.2014г. до 24.09.2014г./- стажуване 
на младежи. Обект: Кметство с.Боровци 
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ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ  

В условия на продължаваща финансово - икономическа криза, от което следва и 
липсата на достатъчно собствен ресурс за реинвестиция в публична инфраструктура, 
Община Берковица успя да приложи комплекс от гъвкави антикризистни мерки като 
инструмент за покриване на появилите се дефицити, благодарение на: 

финансова стабилност; приходна политика, съобразена с възможностите и 
потребностите на населението,ефективно и икономично разпределение на разходите 
и финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина; обезпечено 
финансовото изпълнение на инвестиции с европейско финансиране; увеличаване на 
приходите, чрез увеличаване на събираемостта им. 

Изпълнението на общинския бюджет през 2014 г. бе организирано чрез изпълнение на 
бюджетите на 30 второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния 
разпоредител - Община Берковица.  

БЮДЖЕТ 
 

И ПРЕЗ 2014 Г. БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  БЕШЕ СОЦИАЛНО 
ОРИЕНТИРАН  БЮДЖЕТ, БЕЗ  УВЕЛИЧЕНИЕ  НА  ТАКСИТЕ  ЗА ДЕТСКИ  
ГРАДИНИ И ЯСЛА, ДАНЪЦИ И ТАКСИ. 

Както и през изминалата 2013 г. така и през 2014 г. не са повишавани никакви 
данъци,  таксите за социален патронаж, чистота, както и местните данъци , дори бяха 
намалени промилите на ТБО за юридически лица.Също не бяха повишени и таксите за 
детските градини  и детска ясла. Увеличена  е целевата субсидия , увеличен е 
преходния остатък  и  има увеличение на плана за собствени приходи със 229 000 лв. 
Увеличени са плановите разходи за детска ясла, училища, детски градини , социални 
домове, кметства и музеен комплекс,  голямата част от второстепенните разпоредители 
са останали с добри  преходни остатъци – от 1 000 до 70 000 лв. Има увеличение на 
плана за приходи за  държавна дейност с 278 000 лв., увеличение на стандарта за 1 
ученик с 20 лв. , 1 дете в детска градина – 20 лв., дете в детска ясла – 214 лв. увеличен 
стандарт за социалните домове – 4% и читалищата – 2 %  и намален стандарт за 
Общинска администрация  с  1 900 лв.  Изводите са, че Бюджет 2014 г. отново е 
социално ориентиран. Дейностите на детските градини, детската ясла и социален 
патронаж отново се дофинансират  като събираните такси не се увеличават и покриват 
около 30 % от разходи за тези социални услуги. Отново се предоставиха  средства за 
всяко родено дете през 2014 г., 15 000 лв ., за подпомагане дейността на клубовете на 
възрастни и увредени хора в общината, 65 000 лв. за спортните клубове, 7 000 лв. за 
Туристическо дружество Берковица и 10 000 лв. за социално подпомагане. И през 2014 
година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, 
строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и 
проекти, като очакванията са да се надвиши постигнатото за 2013 година.   

Чрез общинския бюджет се финансират делегираните от държавата дейности и 
местните дейности. 
 При  съставяне  на  бюджета,  средствата  за  делегираните  от  държавата 
дейности са планирани  на база натурални и стойностни показатели заложени в 
стандартите , утвърдени с решение на Министерския съвет №249/2013/изм.и доп.с РМС 
№658/31.10.2013 г. и Приложение №6 към чл.51 от ЗДБРБ за 2014 г. , както следва: 
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Обща допълваща субсидия        7 083 329 лева 
Преходен остатък           499 297 лева 

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ:                    7 582 626 лева 
 

Общинските дейности се финансират съгласно чл.50 от ЗДБРБ  2014 г.с обща   
изравнителна  субсидия,   целева  субсидия   за  капиталови   разходи  и   се допълват с 
данъчните приходи,  прогнозирани от  Дирекция „ Местни данъци и такси” към 
Общинска администрация и с постъпления от операции с общинско имущество и 
местни такси, чиито  размери  се  определят  от  Общински  съвет.  Финансирането е 
както следва: 
 
Обща изравнителна субсидия                          1 109 100 лева 
Целева субсидия за капиталови разходи                  214 300 лева 
Данъчни приходи                    585 000 лева 
Неданъчни приходи                            1 305 000 лева 
Преходен остатък                        231 892 лева 
Предоставен трансфер депо Монтана – ТБО                   -  115 710 лева 
Възстановен заем от набирателната сметка                       - 107 420 лева 
Четвъртокласна пътна мрежа                                                 421 700 лева 
Зимно поддържане                                                                 130 200 лева 
 
ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:            3 774 062 лева 
ВСИЧКО ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2014 :      11 356 688 лева 
 
Събираемостта на собствените приходи към 31.12.2014 г. е както следва: 
 

Код Наименование План 2014 год. 31.12.2014 % 
§ 01-03 Годишен патентен данък 18000 13657 75.87 
§ 13-01 Д/н в/у недвижими имоти 181 000 181987 100.55 
§ 13-03 Данък в/у превозни средства 270 000 245191 90.81 
§ 13-04 Данък от прид.имущ по дарения 104 000 74831 71.95 
§ 13-08 Туристически данък 10 000 3058 30.58 
§ 20-00 Други данъци 2 000 583 29.15 
  Дан.приходи 585 000 519307 88.77 
§ 27-01 Такса за ползване на детска градина 68 000 63840 93.88 
§ 27-02 Такса за ползване на детска ясла 31 000 31019 100.06 
§ 27-04 Такса соц.патронаж 65 000 60037 92.36 
§ 27-05 Такса за полз.лагери и тържища 20 000 12298 61.49 
          
§ 27-07 Битови отпадъци   668 000 625348 93.61 
§ 27-10 Такса за технически услуги 55 000 53186 96.70 
§ 27-11 Такса за административни услуги 45 000 50163 111.47 
§ 27-15 Такса за гробни места 2 000 1700 85.00 
§ 27-17 Такса за притежаване на куче 1 000 100 10.00 
§ 27-29 Други общински такси 10 000 5124 51.24 

§ 24-04 Прих.от прод.на услуги,стоки и прод.  
                       

5000 7165 
             

143.30 
§ 24-05 Приходи от наеми на имущество 60 000 35568 59.28 
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§ 24-06 Приходи от наем земя 159 104       174372 109.60 
§ 24-08 Приходи от лихви от банкови сметки 45 000 34212 76.03 
§ 28-00 Общо глоби и санции 43450 81985 188.69 
§ 36-00 Общо др.нед.приходи 34093 29377 86.17 
§ 40-00 Общо приходи от продажба 139 295 160007 114.87 
§ 41-00 Общо приходи от концесия 40 000 25248 63.12 
§ 45-00 Общо дарения от страната  37130 37130 100,0 
§ 46-00 Общо дарения от чужбина 5  557 5 557 100.0 
  НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 1 533629 1 493436 71.6 
  ОБЩО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 2 118629 2 012743 70.2 
 
Разходите по бюджет 2014 са: 
 

Име на параграфа Параг
рафи 

план отчет Отчет-
план 

Отнош
е-ние 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО Т И 
СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 

100 4833641 4727545 -106096 97.81 

-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО Т 
ПРАВООТНОШЕНИЯ 

101 4690714 4584618 -106096 97.74 

-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО С 
ПРАВООТНОШЕНИЯ 

102 142927 142927 0 100.00 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛА 
НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 

200 851334 798395 -52939 93.78 

ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО 
ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

201 247781 245729 -2052 99.17 

ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДО 
ПРАВООТНОШЕНИЯ  

202 273774 257653 -16121 94.11 

ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО ЗА 
ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА П 

205 145129 137819 -7310 94.96 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С 
АРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. 

208 149866 128613 -21253 85.82 

ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗН 
РАЖДЕНИЯ  

209 34784 28581 -6203 82.17 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛ 
ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 

500 1095575 1051418 -44157 95.97 

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ 551 628813 607656 -21157 96.64 
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РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВИ 

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ О 
РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛ 

552 88926 84199 -4727 94.68 

- ДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ 
НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 

560 275547 264777 -10770 96.09 

ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛН 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАН 

580 102289 94786 -7503 92.66 

 ИЗДРЪЖКА  
 

1000 4580805 3808073 -772732 83.13 

-храна 1011 686527 626910 -59617 91.32 

-медикаменти 1012 19560 15932 -3628 81.45 

ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБКЛО 1013 102215 92631 -9584 90.62 

УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД 
РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ 

1014 125789 111578 -14211 88.70 

-МАТЕРИАЛИ 1015 465651 410292 -55359 88.11 

-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 1016 1169942 1042880 -127062 89.14 

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 1020 1250105 910610 -339495 72.84 

-ТЕКУщ РЕМОНТ 1030 612451 470683 -141768 76.85 

КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТ 1051 37008 30328 -6680 81.95 

КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРО В 
ЧУЖБИНА 

1052 38862 33704 -5158 86.73 

РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ 1062 35915 29701 -6214 82.70 

ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ 
ПО 702-05) 

1091 11275 7462 -3813 66.18 

ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ 
СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

1092 25505 25362 -143 99.44 

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И 
АДМИН.САНКЦИИ 

1900 95188 89123 -6065 93.63 

ПЛАТЕНИ 
ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ 

1901 29450 28265 -1185 95.98 
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ППЛАТЕНИ ОБЩ.ДАНЪЦИ, 
ТАКСИ И НАК.ЛИХВИ 

1981 65738 60858 -4880 92.58 

СТИПЕНДИИ 4000 48483 32173 -16310 66.36 

ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩ 
ЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИ 

4200 118260 103770 -14490 87.75 

-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ П 
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪ 

4214 51450 49016 -2434 95.27 

ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕР ЗА 
ДОМАКИНСТВАТА 

4219 66810 54754 -12056 81.95 

РАЗХОДИ  11623286 10610497 -1012789 91.28 

СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС.ПР 
ПР.ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ 

4300 81121 64646 -16475 79.69 

-ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ 4301 81121 64646 -16475 79.69 

 НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 4500 132593 129329 -3264 97.54 

РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТ 
В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ 

4600 8420 7190 -1230 85.39 

ВСИЧКО СИБСИДИИ  222134 201165 -20969 90.56 

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕ 
ОТ СТРАНАТА 

2220 53650 53650 0 100.00 

РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТ 
В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ 

2221 5485 5485 0 100.00 

РАЗХ. ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ 
СТРАНАТА 
 

2224 48165 48165 0 100.00 

ДРУГИ  53650 53650 0 100.00 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 5100 1403343 1249236 -154107 89.02 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 5200 552544 540329 -12215 97.79 

КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 5201 26629 26534 -95 99,64 

ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНЕ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ 

5203 480382 468872 -11510 97.60 

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 5204 10000 9990 -10 99,90 
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СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР 5205 5470 5470 0 100.00 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 5206 30063 29463 -600 98.00 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА 5300 846 846 0 100.00 

ПРИДОБИВАНЕ И ЛИЦЕНЗИ 5301 846 846 0 100.00 

КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 5500 3000 3000 0 100,00 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  1959733 1793411 -166322 91.51 

ВС. РАЗХОДИ НА ОБщ.  13858803 12658723 -1200080 91.34 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ 
НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ 

     

ОБщ. РАЗХ. ПО БюДЖ.  13858803 12658723 -1200080 91.34 

 
              
През отчетния период са подготвени, внесени и одобрени 4  заема  на стойност 1 605 
480 лв. 
 
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
 

№ ФУНКЦИИ 
План към 

31.12. 
2014 

Отчет към 31.12.2014   
        

    §51-00 §52-00 §53-00 §55-00 
І. ФУНКЦИЯ"ОБРАЗОВАНИЕ"           

1 

Съфинансиране по Проект 
"Подобряване на образователната 
инфраструктура в Община Берковица 
чрез въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност" 91 235 87 345       

2 
Основен ремонт спортно игрище I 
ОУ Берковица 1 200 1 200       

3 
Основен ремонт спортна площадка в 
Гимназия "Д-р Иван Панов" 59 000 58 931       

4 
Придобиване на разходомер за газово 
стопанство - III ОУ Берковица 5 824 5 781       

5 
Изграждане на оградна система 
"BETAFENCE" - III ОУ 2 307   2 306     

6 

Придобиване на Понижаваща и 
регулираща станция /ПРС/ за 
намаляване на налягането на 
компенсиран прир.газ от 200 на 4 бара 10 800   10 800     
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7 

Придобиване на 15 бр. компютъра за 
Гимназия "Д-р Иван Панов" 
Берковица 11 632   11 632     

8 
Пидобиване на лаптоп за Гимназия 
"Д-р Иван Панов " Берковица 668   668     

9 
Придобиване на лаптоп за III ООУ 
Берковица 800   800     

10 
Придобиване на 16 бр. компютъра за I 
ООУ Берковица 11 850   11 850     

11 
Придобиване на 4 бр. проектори за I 
ООУ Берковица 2 256   2 256     

12 
Придобиване на 2 бр. проектори за II 
ООУ Берковица 1 128   1 128     

13 
Придобиване на мултифункционално 
устройство 610   610     

14 Придобиване на НДМА 846     846   
III ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"           

2 Климатик - Детска ясла Берковица 1 499   1 499     
3 Хладилник - Детска ясла Берковица 689   689     

4 
Придобиване на автомобил за 
Медицински център Берковица 3 000       3 000 

V 
ФУНКЦИЯ" СТРОИТЕЛСТВО И 
БКС"           

1 
Основен ремонт и рехабилитация на 
улична пътна мрежа с. Замфирово 19 000 18 996       

2 
Проектиране на улична пътна мрежа 
с.замфирово 1 000 1 000       

3 
Проектиране на детска площадка и 
фитнес на открито в с.Боровци 600         

4 

Основен ремонт на 
градинка,находяща се в ПИ 
03928.512.418 по плана на град 
Берковица 95 640 95 640       

5 
Проектиране на стадион град 
Берковица 6 825         

6 

Основен ремонт на 
градинка,находяща се в ПИ 
03928.512.418 по плана на град 
Берковица 2 405 2 405       

7 

Авторски надзор за обект " 
Рехабилитация и основен ремонт на 
ул.Александровска" 6 000         
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8 

Авторски надзор за обект " 
Рехабилитация и основен ремонт на 
ул.Николаевса" 6 000         

9 
Придобиване на соларни осветителни 
тела за парк "Здравец" 10 588 10 588       

10 
СМР обект "Ремонт и рехабилитация 
ВВМ Община Берковица" 39 295         

11 

Авторски надзор на проект 
"Пречиствателна станция за питейни 
води , алпийско водохващане и 
ремонт на В и К мрежата на село 
Бързия 36 000   36 000     

12 
Придобиване на автомобил за 
Обредни дейности 10 000   9 990     

13 
Изграждане на детска площадка в 
ж.к."Изгрев" - Берковица 10 000   10 000     

14 
Изграждане на спортна площадка в 
ж.к."Изгрев" - Берковица 10 000   10 000     

15 
Изграждане на детска площадка в 
ж.к."Стара планина" - Берковица 9 463   9 463     

16 
Придобиване на камери за 
видеонаблюдение 4 140   4 140     

17 
Придобиване на специал. автом. за 
сметосъбиране и сметоизвозване  225 000   225 000     

18 

Придобиване на мултифункцио-нален 
автомобил с кран-грайфер,самосвал и 
гребло за сняг 200 128   200 128     

19 
Придобиване на Виброплоча за ОбМ 
"Комунални дейности" 1 680   1 680     

20 
Придобиване на Фугорез за ОбМ 
"Комунални дейности" 1 700   1 680     

21 
Придобиване на камера за 
видеонаблюдение на парк "Здравец" 1 330   1 330     

22 
Строителен надзор на градинка в ПИ 
03928.512.418 в Берковица 1 200         

23 
Авторски надзор на градинка в ПИ 
03928.512.418 в Берковица 1 000         

24 
ДДС на СМР обект "Ремонт и рехаби-
литация ВВМ Община Берковица" 15 874 15 874       

25 

Ремонт и рехабилитация на пътна 
инфраструктура в ж.к. Берковица "За-
ряница","Изгрев" и "Стара планина" 599 999 599 999       

  
ФУНКЦИЯ  ПОЧИВНО ДЕЛО , 
КУЛТУРА           
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1 
Придобиване на ДМА във връзка с 
цифровизацията 5 000         

VI 
ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ 
ДЕЙНОСТИ"           

1 

Рехабилитация на общинска пътна 
мрежа Път IV - 81205 Ягодово - 
Слатина , от км 0+000 до км 6+000 316 800 316 700       

2 
Строителен надзор на ОПМ път 
Ягодово - Слатина 1 200         

3 
Авторски надзор на ОПМ път 
Ягодово-Слатина 700         

4 
Проектиране на ОПМ път Ягодово - 
Слатина 3 000 3 000       

5 
Рехабилитация на общинска пътна 
мрежа зона Ком 100 000 99 492       

ОБЩО: 1 946 911 1 316 951 553 649 846 3 000 
 
 
 
ПОЛЗВАНИ КРЕДИТИ: 
 
От фонд „ФЛАГ“ ЕАД: 

- Кредит в размер на 634 522.34 лева, по договор за кредит 427 от 08.07.2013 
год., с краен срок до 25.03.2015 година.Кредитът е за финансиране на проект 
„Почистване коритото на р.Берковска и р.Раковица, корекция на реките и 
изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около 
Гробищния парк и р.Раковица в района около моста на влизане в кв.”Раковица”. 
/Преподписан договор 2014 г./ 
 
- Кредит в размер на 439 766.61 лева, по договор за кредит 631 от 15.05.2014 
год., с краен срок 25.04.2015 година. Кредитът е за финансиране на проект 
”Подобряване на образователната инфраструктура в Община Берковица чрез 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност”. 

 

  От ПУДОС: 

-  Кредит в размер на 445 480.00 лева, договора е сключен 2014 год., с краен срок 
25.01.2019 година. Кредитът е по проект „Усъвършенстване на системата за 
организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на 
община Берковица“. 
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Банкови кредити: 

- Кредит в размер до 600 000.00 лева, по договор за кредит, сключен на 
06.06.2014 год., с краен срок 06.06.2019 год. и гратисен период 12 месеца. 
Кредитът е за „Ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура в 
жилищните комплекси на гр. Берковица – ЖК „Заряница”, ЖК „Изгрев” и ЖК 
„Стара планина”“. 

- Кредит овърдрафт в размер на 100 000.00 лева, / усвоен в размер на 69 940 лв./ 
по договор за кредит от 17.10.2014 год. и краен срок за издължаване 25.12.2014 
година. Кредитът е  за извършване на текущ ремонт на улици в кв. «Раковица», 
гр. Берковица. В началото на 2015г. кредита е погасен. 

На 7 август 2014 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе публично 
обсъждане на намерението на Община Берковица за поемане на дългосрочен кредит, на 
основание чл.15 ал. 1 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за 
провеждане обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез 
дългосрочен дълг на Общински съвет Берковица. Предназначението на дългосрочния 
общински дълг с банков кредит е финансиране на ремонт на тротоари в село Бързия и 
улици в гр. Берковица “Шабовица“, „Страцимировска“, „Царибродска“. Практиката на 
общинското ръководство е цялостно преасфалтиране на улиците, а не многократно 
изкърпване на дупки.  Максималният размер на кредита е 370 000 лева.  

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

Дирекция „Местни данъци и такси” е едно от възловите звена в Общинска 
администрация Берковица, място, където минава най-големия поток от   граждани, 
ползващи услугите на Общината. Дирекцията е разделена на два отдела: ”Отчитане и 
приходи” и „Обслужване и ревизии”, които осъществяват разнородни и обширни по 
обем дейности. 
 
Отдел ”Отчитане и приходи” 
 
Данъчните приходи са формирани в съответствие с Наредбата за определяне на МДТ на 
територията на Община Берковица и ЗМДТ. 
      Към 31.12.2014г. в отдел „МДТ” – „Отчитане и приходи” са събрани 1235675,41 лв. 
По отделни видове данъци и такси, приходите са от: 

- ДНИ – 193892.50 лв. 
- ТБО –  668860.53 лв. 
- МПС – 261037.04 лв. 
- Патентен данък – 14376.17 лв. 
- Данък придобиване – 74832.52 лв. 
- Туристически данък – 2985.90 лв. 
- Глоби – 6299.55 лв. 
- Административни услуги – 12267.00 лв. 
- отменен Пътен данък – 1124.20 лв. 
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     Обработени са 214 броя НП, издадени по Наредбата за осигуряване и поддържане на 
обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица. 
     Осчетоводени са банкови постъпления в размер на 420436.68 лв.  
     Издължени са  173 бр. кочани на посредници и 147 пощенски записи на стойност 
30206.11 лв.  
    Направени проверки по събирането и отчитането на МДТ на посредници и съставени 
17 бр.  протоколи. 
     С цел повишаване на събираемостта са предприети следните мерки: 
     - изпратени покани  за доброволно деклариране на новопридобити МПС по данни от 
КАТ, но недекларирани в двумесечен срок в МДТ - 266 бр. 
     - покани до наследници за предеклариране на имоти и МПС – 61 бр.  
     - покани до ЮЛ за подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ – 75 бр. 
     - покани до собственици, недекларирали в двумесечен срок новопридобити имоти – 
22 бр. 
    - писма до собствениците на фирми за напомняне на сроковете за плащане на 
задължения към Община Берковица – 47 бр. 
    - уведомени са пунктовете с лиценз за годишни технически прегледи за стриктно 
спазване на нормативното изискване – задължително да се представя квитанция за 
платен данък МПС преди техническата заверка на автомобила. 
    - проведени телефонни разговори с представители на фирми за плащане на 
задълженията. 
   В резултат на тези мерки са събрани 298570.54 лв. недобор и платени голяма част от 
текущите задължения. 
 
 
Отдел „Обслужване и ревизии” 
 
     Приемане и обработка на декларации за заявяване на придобити - недвижими имоти, 
моторни превозни средства, патент, туристически данък, декларации за определяне на 
такса битови отпадъци според количеството, декларации за освобождаване  от част от 
услугите за такса битови отпадъци. 
      Освен обработката на декларации се извършват и регламентирани услуги, със 
съответни срокове и такси - удостоверения за данъчни оценки, декларирани данни, 
удостоверения за наличие или липса на задължения, за платен данък върху 
наследствата, заверени дубликати за платени данъци и такси, копия на данъчни 
декларации, обстоятелствени проверки и служебни бележки за моторни превозни 
средства. 
     Обработват се и не малко писма от входяща кореспонденция - кметска поща, като 
искания от частен и държавен съдебен изпълнител, държавни институции и жалби. 
 
     В Дирекция „ Местни данъци и такси” – община Берковица от 01.01.2014 г. 
А. До 31.12.2014 г. са обработени  5310 бр.    декларации, от които : 
    1.Декларации по чл.14 – 1929 бр., 
    2.Декларации по чл.17,ал.1 – 65  бр., 
    3.Декларации по чл.54,   - 2006 бр., 
    4.Патентни декларации по чл.61 н – 171  бр., 
    5.Декларации за определяне ТБО според количеството – 77  бр., 
    6.Декларации за освобождаване  от част от услугите за ТБО – 1022  бр.,        
    7.Декларации  по чл.61 р за облагане с туристически данък – 40 бр.    
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Б.  До момента са извършени 3101  бр. услуги – издадени: 
   1.Удостоверения за данъчни оценки – 2340 бр. 
   2. Удостоверения по декларирани данни – 564 бр.  
   3.Удостоверения за наличие или липса на задължения – 6 бр. 
   4.Удостоверения за платен данък върху наследствата – 3 бр. 
   5.Заверен дубликат  от квитанции за платени данъци и такси – 16 бр. 
   6.Заверено копие от данъчни декларации – 22 бр. 
   7.Заверка на молба декларация и на вече издадени у-я – 96 бр. 
   8.Служебна бележка за  МПС – 54 бр. 
В. От входяща кореспонденция са обработени 344 бр. писма, със спазен срок, от които : 
    1.Частен съдебен изпълнител – 130 бр. 
    2.Държавни институции – 214 бр. 
Г.1.Издадени фишове за периода 01.01.2014 г.- 30.09.2014 г . на физически лица -  252  
бр.  
    2.Издадени наказателни постановления на юридически лица – 8 бр.  
 
От месец юли в Общинска администрация Берковица стартира нова услуга - издаване 
на удостоверение на граждани и фирми, регистрирани на територията на Община 
Берковица за наличие или липса на задължение по чл. 87 ал. 6 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. Новата услуга е безплатна и е в полза на жителите 
на общината и пести тяхното време за пътуване до Монтана, средства и неудобства. 
Новата услуга стана възможна, след като кметът на Община Берковица г-жа 
Димитранка Каменова подписа на 24.06.2014 г. Договор за възлагане на функции по чл. 
10, ал.4 от Закона за Националната агенция за приходите. Услугата е част от 
качественото и модерно обслужване на гражданите, което е един от основните 
приоритети в работата на Общинска администрация.  

Справка за дейността на Дирекция „Местни данъци и такси" към 31.12.2014 г. 
 
Error! Not a valid link. 
1. Съставени са общо 320 Акта за установяване на задължения по декларация, в т.ч. 267 
са за физически лица и 53 за юридически. 
          1.1.Съставените Актове са за обща сума 267330.65 лв., в т.ч. 69518.14 лв. са за 
физически лица и 197812.51 лв. за юридически. 

         1.2.Събраните суми по Актовете са в размер на 15683.59 лв., в т.ч. 11293.12 лв. са 
за физически лица и 4390.47 лв за юридически. 

2. Съставени са общо 120 Покани за доброволно изпълнение, в т.ч. 90 са за физически 
лица и 30 за юридически. 

          2.1.Съставените Покани са на обща стойност  180807.80 лв., в т.ч. 25 400.88 лв. са 
на физически лица и 155406.92 лв. на юридически лица. 

          2.2.Събраните суми по Поканите са в размер на 3132,12 лв.,в т.ч. 987.94 лв. са за 
физически лица и 2144.18 лв. за юридически. 

3. Образувано е 1 изпълнително дело срещу Кастел АД. 
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4. Предадени са 240 лица за принудително събиране от НАП , в т.ч. 199 са физически 
лица и 41 юридически. 

          4.1.Предадените преписки са за сумата от 371656.16 лв., в т.ч. 102731.93 лв. са за 
физически лица и 268924.23 лв. за юридически. 

          4.2.Преведените суми от принудително събиране са в размер на 5955.59 лв. 

5. Издадени са 31 Удостоверения за наличие или липса на задължения на основание 
чл.87, ал.6 от ДОПК. 

6. Разгледани са и е отговорено на 70 молби и заявления от граждани и фирми. 

  За повишаване на събираемостта в МДТ са направени предложения до ръководството 
на общината за сформиране на комисии за извършване на: 
     1. Периодични проверки в хотели и къщи за гости (туристически данък). 
     2. Периодични проверки за недеклариран патент на работещи заведения, магазини, 
занаятчии и др. 
     3. Периодични проверки за правилно деклариране на съдове за ТБО от собственици 
на хотели, къщи за гости и заведения. 
     4. Проверки през летния сезон за живеещи собственици в жилища, освободени от 
ТБО. 
     5. Справки в ЧЕЗ Електро България и ВиК за ползване на услугите им в жилища, 
освободени от ТБО и начисляване на ТБО в пълния размер. 
     6. Периодични проверки за новопостроени жилищни и нежилищни сгради и 
недекларирани в МДТ в града и селата. 
     7. Периодични проверки в пунктовете за технически прегледи.  
      Имайки  предвид резултатите до сега и очакваният положителен ефект от 
направените предложения, се надяваме да се повиши събираемостта на  данъците и 
таксите, с които се финансират местните дейности. 
 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Управлението на общинската собственост се осъществява от отдел  ”Управление на 
общинската собственост и градоустройство” към Дирекция „Строителство, 
инфраструктура и ООС” при Общинска администрация гр. Берковица 

Основните функции на отдела са следните: 
 съставяне на актове за общинска собственост; 
• поддържане актуалността на регистрите за собственост и разпоредителни 
сделки; 
• организация на дейностите по разпореждане с общински нежилищни и 
жилищни имоти, включително учредяване право на строеж и ликвидиране на 
съсобственост; 
• организация на дейностите по отдаване под наем на общинските нежилищни 
имоти - сгради, самостоятелни обекти в сгради, земя и други, чрез публични търгове и 
публично оповестени конкурси; 
• контрол по изпълнение на договорите по отношение на собствеността. 
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Отчетът за състоянието и управлението на общинската собственост, резултатите 
от нейното управление по видове и категории обекти и извършените разпоредителни 
действия за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. е съставен в изпълнение на 
изискването на Закона за общинската собственост.  

Управлението на общинската собственост през даденият период се извършваше 
в съответствие със законовата и подзаконовата нормативна уредба. 

Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени потребности от общинско значение, за културни, 
образователни, детски, младежки и други дейности от общинско значение в голямата 
си част са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица 
на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности. Поддържането и 
ремонтите на имотите, публична общинска собственост, се извършва в рамките на 
предвидените бюджетни и привлечени средства. 
 

Приходи свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – 
общинска собственост.  

За разглеждания период по счетоводни данни са постъпили следните суми: 

1. Приходи от наем /земя-ниви,ливади,пасища и мера/ – 174371,56 лв.  без ДДС 
2. Приходи от наем /имущество/ – 35567,63 лв. с ДДС 
3. Приходи от продажба /земя  + ДМА/ – 160007,00 лв. с ДДС 
4. Приходи от концесии /държавна и общинска/ – 25247,51 лв. с ДДС  

1. Актуване на имотите - общинска собственост и завеждането им в регистри: 
През 2014 година са съставени общо 157 броя актове за общинска собственост, от 

които: 
 22 броя са актовете на имоти публична общинска собственост – имоти 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 
общинско значение, предназначени за културни, образователни, социални и 
други дейности; 

 113  броя са актовете на частна общинска собственост – всички други имоти, 
които нямат обществено значение; 

 2 броя актове за поправка на актове за частна общинска собственост; 
През 2014 г. продължи актуването на земеделски земи включени по чл. 19, ал. 2 

от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, като техния брой е само 
119 броя имоти. Броят на новосъставените актове не може да бъде показател за 
новопридобити имоти, тъй като след влизане в сила на кадастралната карта, а за 
Берковица такава има приета, се съставят нови актове. През година този процес бе 
доста интензивен и ще продължава, тъй като за всички имоти предстои съставяне на 
нови актове, съответстващи на кадастралната карта. 

Работата по актуването на имотите – общинска собственост продължава и е 
съобразена с образците утвърдени от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, след което се  вписват  в Служба по вписванията към Районен съд – 
гр. Берковица и воденето им в регистри за частна и публична общинска собственост. 
 

Внесени са 79 броя предложения до Общински съвет - Берковица касаещи 
общинската собственост от които са приети 79 бр. решения. 
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2.  Отдаване под наем – публична и частна общинска собственост. 
От началото на 2014 година са сключени 34 броя договора (242 имота) за отдаване 

под  наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд със срок до 9 стопански 
години. Земеделската земя от Общинския поземлен фонд се отдава под наем или се 
разпорежда по ред, определен в Закона за общинската собственост и Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския 
съвет – Берковица, както и конкретни решения в тази връзка на Общински съвет – 
Берковица.  

Дейността по отдаването под наем на земеделски земи продължава и при 
проявен интерес от земеделски производители ще се откриват процедури. Продължава 
като неприключил процес на идентификация (възстановяване правото на собствеността 
на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници за всички землища на 
територията на община Берковица) и актуването на общинските имоти-земеделски 
земи; също така голям брой маломерни имоти, разпокъсана собственост и други. 
 
            Отдадени под наем са 2 брой жилища в жк. Заряница и жк. Изгрев. 
Отдадени под наем помещения – нежилищни за търговски цели – 6 броя./ в град 
Берковица, село Бързия, село Замфирово, село Мездрея/. 
Отдадени под наем терени – 2 броя в град Берковица. 
Отдадени под наем нежилищни имоти на политически партии – не са отдавани и няма 
проявен интерес. 

Към края на октомври 2014 г. жилищния фонд на Община Берковица се състои от 9 
броя апартаменти и 1 брой  къща, от които: За настаняване на граждани с установени 
жилищни нужди – 7 апартамента, 1 къща. 
-  резервен фонд – 1 aпартамент. Във връзка с наводнението от 04.09.2014 г. и в 
следствие на придошлите води е разрушена ½ част от жилищна сграда, находяща се в 
ПИ 512.34 на ул. Синчец № 1, собственост на Борис Войнов Гелов, Лалка Георгиева 
Гелова, Тодор Войнов Гелов и Родинка Фидосова Гелова, като са подкопани основи, 
разрушени плочи, стени и колони. След оглед на място от комисия по чл. 195 от ЗУТ 
към община Берковица смята, че в следствие нанесените разрушения върху сградата, на 
същата е нарушена здравината на носещата конструкция и сградата е застрашена от 
внезапно разрушаване. Съгласно заповед на кмета на община Берковица в общинско 
резервно жилище – апартамент № 10, находящо се в град Берковица, жк Заряница, бл. 
6, ет. 4 е настанено семейството на Цветомил Иванов Пунчев и Евелина Тодорова 
Пунчева с адрес град Берковица, ул. Синчец № 1. 
- ведомствен – 1 апартамент в който е настанен д-р Захари Георгиев Захариев. Целта е 
лекарят да бъде на територията на града и общината като използва общинско 
ведомствено жилище, находящо се на адрес: град Берковица, ж.к. „Заряница“, 
апартамент № 1, етаж 1, бл. 17-2, за срок на ползване – срокът на трудовия му договор с 
„МБАЛ-Берковица“ ЕООД град Берковица.  

През 2014 г. новопридобити жилища няма. 
През 2014 г. Община Берковица няма възможност да придобие нови апартаменти 

или къщи. Общото техническо състояние на жилищния фонд е незадоволително. 
Всички имат нужда от текущ ремонт, като наемателите на отдадените под наем имоти 
полагат грижа за запазване състоянието им, но не е достатъчно. 

 
Също така през 2014 г. са внесени за разглеждане и решаване от Общинския 

съвет, 2-два броя предложения по реда на Закона за общинската собственост и по 
Закона за концесиите за откриване на процедури на концесия за услуга на язовири на 
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територията на Община Берковица. На основание ЗОС, Решения на ОбС, Наредбата по 
чл. 8 ал. 2 от ЗОС и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с 
общинското имущество за 2014 г. процедурите по отдаване на концесия за услуга на 
язовирите  „Лаката” и „Шербанов дол“, намиращи се в землището на село Бокиловци, 
същите са прекратени  поради липса на кандидати за участие. 

 
Към настоящият момент действащи концесии за услуга на язовири са:  
 
Концесия за услуга на язовир ”Мишковец” гр. Берковица: Има сключен 

Концесионен договор № 225/20.12.2012 година с „Фиш Комерс 2012”ЕООД , със 
седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул.”Никола Войновски” № 3, ет.2, обл. 
Монтана. с избрана фирма за Концесионер „Фиш Комерс 2012” ЕООД гр. Монтана. 
Изискват се съгласно условията за отдаване на концесията документи по направените 
инвестиции и различни справки които се разглеждат от комисия за последваш контрол 
по сключените концесионни договори на община Берковица. Извършена е и проверка 
от комисия, в състав от различни областни и местни органи по техническото състояние, 
като е изготвен протокол с дадени предписания за изпълнение. До 31.01.2015 година ще 
се изискат отчетни документи от Концесионера съгласно договора за проверка и анализ  
изпълнението на концесията. 

Концесия за услуга на язовир „Валога” с. Гаганица: Има сключен 
Концесионен договор № 222/18.12.2012 година с „Био Ем Ди”ООД , със седалище и 
адрес на управление гр. Берковица, ул.”Николаевска” № 95, обл. Монтана. До 
31.01.2015 година ще се изискат отчетни документи от Концесионера съгласно 
договора за проверка и анализ  изпълнението на концесията.  

Концесия за услуга на язовир „Реката” с. Замфирово: Има сключен 
Концесионен договор № 1/ 19.01.2006 година с „Крос Интернешънъл”ООД гр. София, с 
адрес на регистрация: гр. София, 1606, район „Искър”, кв. „Абдовица”№ 249, 
ул.”Дукатска планина” № 18. Концесионерът годишно предоставя банкова гаранция 
или внесена парична по банкова сметка на общината в размер на дължимото 
концесионно възнаграждение за съответната година, което се изпълнява до 31 януари.  

Няма задължения по концесиите на общината от концесионерите на общинските 
имоти. Платени са всички изискващи се в договорите ГКП (по вноски) и са налице 
платежни документи за банкови или парични гаранции. Изпълнение на задълженията 
на концесионерите по изграждане, ремонт и поддържане на имотите ще се разглеждат в 
началото на месец февруари 2015 година след представяне на справки от 
концесионерите за направени първоначални инвестиции по привеждане на 
хидросъоръженията съгласно нормативната уредба и заложените дейности по 
договорите.  

Изпратени са необходимите електронни данни на Национален концесионен 
регистър, както и на хартиен носител. 

Във връзка с тежките метеорологични условия на територията на общината бе 
обявено бедствено положение, като преди всяка прогноза за обилни валежи 
концесионерите са сигнализирани своевременно в изискуемата форма, съгласно 
концесионните договори и чрез телефоните директно. Давани са предписания и 
указания, като не се стигна тежки аварии на изпускателните хидросъоръжения на 
подадените на концесия язовири. По същият начин се процедираше и с общинските 
язовири, които не са отдавани на концесия, а тяхната охрана и наблюдение се 
изпълняваше от кметовете и кметските наместници по места. През тежкия за общината 
период бе издадена заповед от кметът на община Берковица за организиране на 
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денонощно наблюдение и действие при кризисни ситуации. В резултат на което 
община Берковица своевременно се отзоваваше на получените сигнали от граждани по 
поречието на река Берковска. Независимо от публичните отношения на общината с 
концесионерите се постигна добро взаимодействие благодарение както на 
непрекъснатия контрол от страна на общината, така и в резултат на положените грижи 
и разбирания от страна на концесионерите и на добросъвестно им отношение към 
проблема. 
 
3. Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост:  

От началото на 2014 година са сключени договори за покупко-продажба на 
недвижими имоти 44 броя, въз основа на проведени търгове с явно наддаване или 
продажба на частта на общината, като съсобственик между общината и други лица, а 
именно: 

1. Договор вх. № 119/14.03.2014 година за продажба на имот № 040001 в местност 
„Бързия“ землище село Бокиловци  с купувач Велизар Стоянов Антонов. 

2. Договор вх. № 097/27.02.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.49 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач ЕТ „Боби Дани – Светлин 
Данаилов“ с управител Светлин Данаилов Гелов. 

3. Договор вх. № 098/27.02.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.48 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач ЕТ „Боби Дани – Светлин 
Данаилов“ с управител Светлин Данаилов Гелов. 

4. Договор вх. № 096/27.02.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.55 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач ЕТ „Боби Дани – Светлин 
Данаилов“ с управител Светлин Данаилов Гелов. 

5. Договор вх. № 095/27.02.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.59 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач ЕТ „Боби Дани – Светлин 
Данаилов“ с управител Светлин Данаилов Гелов. 

6. Договор вх. № 099/27.02.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.25 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Илиан Георгиев Антонов. 

7. Договор вх. № 100/27.02.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.85 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Илиан Георгиев Антонов. 

8. Договор вх. № 092/27.02.2014 г. за продажба на новообразуван имот 209.299 в 
местност „Сарановец“ землище град Берковица с купувач Петранка Йорданова 
Дойчинова. 

9. Договор вх. № 094/27.02.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.83 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Елка Николова Яначкова. 

10. Договор вх. № 095/27.02.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.65 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Виолета Иванова Каменова. 

11. Договор вх.  № 144/14.04.2014 г. за продажба на ПИ 03928.508.342 находящ се 
на ул. Кочо Честеменски по кадастралната карта на град Берковица с купувач Валери 
Маринов Георгиев. 

12. Договор вх.  № 145/14.04.2014 г. за продажба на ПИ 03928.508.345 находящ се 
на ул. Кочо Честеменски по кадастралната карта на град Берковица с купувач Димитър 
Петров Тодоров. 

13. Договор вх.  № 143/15.04.2014 г. за продажба на ПИ 03928.508.341 находящ се 
на ул. Кочо Честеменски по кадастралната карта на град Берковица с купувач Анани 
Петров Митов. 
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14. Договор вх.  № 148/17.04.2014 г. за продажба на ПИ 03928.508.338 находящ се 
на ул. Кочо Честеменски по кадастралната карта на град Берковица с купувач Лиляна 
Русинова Георгиева. 

15. Договор вх. №142/14.04.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.92 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Анатолий Валериев Павлов. 

16. Договор вх. № 146/15.04.2014 г. за продажба на ПИ 03928.222.231 в местност 
„Памук баир“ землище град Берковица с купувач Денислав Георгиев Коцев. 

17. Договор вх. № 226/03.06.2014 г. за продажба на част от УПИ Х, ПИ 269 в кв. 10, 
с площ 104 кв.м. по регулационния план на село Бързия, община Берковица с купувач 
Иван Василев Георгиев. 

18. Договор вх. № 231/03.06.2014 г. за продажба на 64/304 - шестдесет и четири 
върху триста и четири идеални части от поземлен имот с идентификатор 07510.300.139 
по кадастралната карта на село Бързия, община Берковица, ул. Иван Вазов № 11, целия 
с площ от 304 кв.м., номер по предходен план: 518, квартал 37, парцел VІ с купувач 
Мария Петрова Паунова. 

19. Договор вх.  № 236/17.06.2014 г. за продажба на ПИ 03928.25.43 в местност 
„Кръста“ землище град Берковица с купувач Димитър Първанов Йорданов. 

20. Договор вх.  № 235/17.06.2014 г. за продажба на ПИ 03928.24.33 в местност 
„Генчов бунар“ землище град Берковица с купувач Марияна Пенчова Георгиева. 

21. Договор вх. № 238/18.06.2014 г. за продажба на Поземлен имот 201.79 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Петър Иванов Иванов. 

22. Договор вх. №235/20.06.2014 г. за продажба на ПИ 03928.26.9 в местност 
„Червеняковото“ землище град Берковица с купувач Валентин Петров Янчев. 

23. Договор вх.  № 308/05.08.2014 г. за продажба на 93/712 - деветдесет и три върху 
седемстотин и дванадесет идеална част от поземлен имот с идентификатор 
03928.508.172 (нула, три, девет, две, осем, точка, пет, нула, осем, точка, едно, седем, 
две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед РД-300-5-
93/24.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АК-Монтана, адрес на поземления 
имот: град Берковица, ул. „Кочо Честеменски“ № 15, целия с площ от 712 кв.м. 
(седемстотин и дванадесет метра), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по 
предходен план: 2231, квартал: 181 с купувачи Иван Генов Иванов и Светла Стойкова 
Иванова. 

24. Договор вх.  № 311/12.08.2014 г. за продажба на 166/733 - сто шестдесет и шест 
върху седемстотин тридесет и три идеална част от поземлен имот с идентификатор 
03928.508.173 (нула, три, девет, две, осем, точка, пет, нула, осем, точка, едно, седем, 
три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед РД-300-5-
93/24.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АК-Монтана, адрес на поземления 
имот: град Берковица, ул. „Кочо Честеменски“ № 13, целия с площ от 733 кв.м. 
(седемстотин тридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по 
предходен план: 2232 с купувач Иво Борисов Горанов. 

25. Договор вх. № 291/25.07.2014 г. за продажба на Поземлен имот 201.26 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Петър Георгиев Велков. 

26. Договор вх. № 280/23.07.2014 г. за продажба на Поземлен имот 201.44 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Виолетка Георгиева Гогова. 

27. Договор вх. № 281/23.07.2014 г. за продажба на Поземлен имот 201.47 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Виолетка Георгиева Гогова. 
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28. Договор вх. № 282/23.07.2014 г. за продажба на Поземлен имот 201.68 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Виолетка Георгиева Гогова. 

29. Договор вх. № 292/28.07.2014 г. за продажба на Поземлен имот 201.17 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Спас Велков Божинов. 

30. Договор вх. № 293/28.07.2014 г. за продажба на Поземлен имот 201.20 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Спас Велков Божинов. 

31. Договор вх. № 294/28.07.2014 г. за продажба на Поземлен имот 201.89 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Спас Велков Божинов. 

32. Договор вх. № 290/24.07.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.50 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач ЕТ „Боби Дани – Светлин 
Данаилов“ с управител Светлин Данаилов Гелов. 

33. Договор вх. № 289/24.07.2014 г. за продажба на новообразуван имот 201.67 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач ЕТ „Боби Дани – Светлин 
Данаилов“ с управител Светлин Данаилов Гелов. 

34. Договор вх.  № 287/24.07.2014 г. за продажба на ПИ 03928.46.28 в местност 
„Търновити рът“ землище град Берковица с купувач Ангел Валериев Митов. 

35. Договор вх. № 299/01.08.2014 г. за продажба на ПИ 03928.220.207 в местност 
„Черешака“ землище град Берковица с купувач Николай Йорданов Николов. 

36. Договор вх.  № 284/23.07.2014 г. за продажба на ПИ 03928.515.414 находящ се 
на ул. Усин Керим, кв. Раковица по кадастралната карта на град Берковица с купувач 
Методи Славчев Петров. 

37. Договор вх. № 344/11.09.2014 г. за продажба на ПИ 03928.24.7 в местност 
„Генчов бунар“ землище град Берковица с купувач Мадлена Станимирова Георгиева. 

38. Договор вх. № 345/12.09.2014 г. за продажба на ПИ 03928.215.42 в местност 
„Желязков мост“ землище град Берковица с купувач Алипия Радков Иванов. 

39. Договор вх. № 342/11.09.2014 г. за продажба на ПИ 03928.11.69 в местност 
„Кошарите“ землище град Берковица с купувач Ани Александрова Ангелова. 

40. Договор вх.  № 339/10.09.2014 г. за продажба на ПИ 03928.58.13 в местност 
„Широка поляна“ землище град Берковица с купувач Иван Цветков Василев. 

41. Договор вх. № 298/01.08.2014 г. за продажба на Поземлен имот с идентификатор 
03928.515.444 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка четири четири четири) 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със 
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно 
изменение със заповед: 18-2991-19.03.2014 г. на Началник на СГКК-Монтана, адрес на 
поземления имот: град Берковица, квартал „Раковица“, с площ 1057 кв.м (хиляда 
петдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията:  
Урбанизирана, начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“, номер 
по предходен план: квартал 18, парцел: VІІ, съседи: 03928.515.445, 03928.515.291, 
03928.515.164, ведно със сграда с идентификатор 03928.515.444.1 (нула три девет две 
осем точка пет едно пет точка четири четири четири точка едно) разположена в 
поземлен имот с идентификатор 03928.515.444 (нула три девет две осем точка пет едно 
пет точка четири четири четири), със застроена площ 263 кв.м. (двеста шестдесет и три 
квадратни метра), брой етажи: 2-два, предназначение: „Друг вид обществена сграда“, 
адрес град Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май с купувач Седефка Николова 
Динкова. 

42. Договор вх. № 395/03.11.2014 г. за продажба на Поземлен имот 201.36 в 
местност „Раковица“ землище град Берковица с купувач Ивайло Димитров Андреев. 

43. Договор вх. № 398/06.11.2014 г. за продажба на Поземлен имот с идентификатор 
03928.515.251 (нула, три, девет, две, осем, точка, петстотин и петнадесет, точка, двеста 
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петдесет и едно), площ 555 кв.м. (петстотин петдесет и пет квадратни метра), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10м), адрес град Берковица,  кв. Раковица, ул. „Мир“ № 62  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, номер по предходен 
план: квартал: 2818, квартал: 2, парцел: ХІХ с купувач Найден Атанасов Богданов. 

44. Договор с вх. № 388/31.10.2014 г. за продажба на 36/1977 ид.част от УПИ І, пл. 
№ 3, кв. 1 по плана на село Слатина с купувачи Георги Асенов Горанов, Меродинка 
Младенова Григорова и Младен Асенов Горанов. 

 
Предстоят плащания въз основа на заповеди за определяне на купувачи, след което 

сключване на договори с определените лица на следните имоти, а именно: 
1. Поземлен имот 03928.515.192, ул. Мир, кв. Раковица, град Берковица 
2. Поземлен имот 03928.515.251, ул. Мир № 62, кв. Раковица, град Берковица 
3. Поземлен имот № 201.36, м. Раковица, землище Берковица  
4. 36/1977 ид.част от УПИ І, пл. № 3, кв. 1 по плана на село Слатина 
 
Предстоят търгове с явно наддаване въз основа на приети решения на Общински 

съвет – Берковица за продажба на поземлени имоти, а именно: 
1. Поземлен имот 03928.515.142, ул. Криви рог № 4, кв. Раковица, град Берковица 
2. Поземлен имот 03928.515.258, ул. Мир № 46, кв. Раковица, град Берковица 
3. Поземлен имот 03928.515.315, ул. Мир, кв. Раковица, град Берковица 

 
Има засилен интерес за закупуване на общински имоти. Принципът за 

организиране на продажби на недвижими имоти за сега е общоприето да се извършва 
по заявление от страна на заинтересованите граждани. 
 
4. НЕСЪБРАНИ ВЗЕМАНИЯ: 

Несъбраните вземания от неплатени жилищни и нежилищни наеми към 
31.12.2014 година по действащи договори са приблизително – 4818,18 лева. 

Несъбрани вземания с натрупване от предишни периоди са в размер на 
приблизително 4554,12 лева, включващи годините от 2008 г.; 2009 г.; 2010 г.; 2011 г.; 
2012 г.; 2013 г. (тези данни са взети от програмата Акстър-наеми). 
За някои неплатени наемни вноски по договори за наем са заведени дела, а именно: ЕТ 
„Калин Григоров-Грегори“ Берковица; Владо Ванков Халачев от София; „Диас агро“ 
ЕООД от Враца; Илия Георгиев Трифонов от Берковица. Също така предстои 
сключване на споразумение между община Берковица и „М-2 МАРК“ ЕООД.  

Общо несъбрани вземания от зает общински терен, помещения с натрупване от 
предходни години са в размер на  9372,30 лева. 

И през 2014 г. в отдела непрекъснато са постъпвали и обработвали молби,  
заявления, жалби, искания на граждани и организации, като това обуславя 
извършването на множество писмени и устни справки. Обработката на преписките е 
свързана с издаването на удостоверения, становища, издирване, проучване на 
документи, фотокопия и подготовка на отговор.   

През посочения период имотите и вещите общинска собственост се управляваха в 
интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно 
предназначението и нуждите, за които са предоставени. 
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ГРАДОУСТРОЙСТВО. ИНФРАСТРУКТУРА. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ. 

         Инвестициите за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, 
балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината, са 
сред ключовите приоритети на Община Берковица. Продължава реализирането на 
инвестиции в разнообразна по своя характер социалната и инженерна инфраструктура - 
строеж и ремонт на пътища и улична мрежа, благоустрояване на зелени площи и 
кътове за отдих, изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК 
инфраструктурата, превенция от наводнения и свлачища, енергийна ефективност, 
създаване на екологична градска среда. 

           В отделите СИИС и УОСГ се извършват дейности, касаещи въпросите, свързани 
с териториално селищното устройство. В отдела се издават и презаверяват скици, 
правят се поправки на действащ кадастрален и регулационен план, допълва се 
кадастралния план. Правят се процедури за допускане и одобряване изменението на 
подробни устройствени планове. Извършва се инвеститорски контрол на обекти. 
Главният архитект на Общината съгласува и одобрява инвестиционни проекти, издава 
разрешения за строеж, разрешения за поставяне на преместваеми обекти, визи. 
  За отчетния период са изготвени 263 броя скици по постъпили заявления. 
Презаверени са 27 броя скици, на които е изтекъл срока на валидност и няма друга 
промяна в обстоятелствата. 
 Издадени са 104 удостоверения за идентичност на имот към последния 
регулационен план. 

Удостоверения за характеристика на земеделски имоти- 27 бр. 
 Подписани са 18 броя протоколи за откриване на строителна площадка на обект. 
Заверени са 10 броя констативни актове за установяване на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на 
застрояването. 
 Издадени са 7 удостоверения за нанасяне на новоизградени сгради в действащия 
кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ/ 
 През отчетния период са постъпили заявления за одобряване на проект за 
изменение на подробен устройствен план. Към 30.09.2014г. има одобрени, с влезли в 
сила заповеди 36 броя, останалите са в процедура по обявяване, съгласуване и 
привеждане във вида, в който могат да бъдат одобрени. 
 По заявления са правени ксерокопия на планове и разписни листове към 
плановете. 

Разгледани и одобрени са 4 бр. помощни планове. 
Издадени са 7 броя заповеди за учредяване на право на преминаване и 

прокарване през чужд поземлен имот. 
Проведени са процедури по обявяване на парцеларни планове, договори със 

собственици на имоти, оценки и одобряване на ПУП-парцеларен план за обектите: 
Алпийско водохващане с. Бързия, път хижа Ком, ски- писта и въжена линия, м-т 
„Калето”. 

Издадени са 6 удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и 
селищно устройство и 12 бр. служебни бележки. 

Окомплектовани са преписки за Административен съд - 2 бр. и за Районен съд 
Берковица – 3 бр. 

За периода е упражняван инвеститорски контрол на 20 броя обекти. 
За същото време е извършено техническо ръководство на 3 бр. общински обекти.  
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Издадени са 8 разрешения за разкопаване на трайна настилка. 
Издадени са 3 референции на фирми. 
Изготвени са множество КСС на общински обекти. 
Служители от дирекцията участват в комисии за разглеждане и оценка на 

оферти по ЗОП. 
Ежемесечно се изпращат сведения на РИОСВ – Монтана за одобрени ПУП, 

издадени разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация на 
строеж -  12 бр. 

Изпращани са отчети на всяко тримесечие за разрешеното и започнато 
строителство на нови сграда до ТСБ – гр. Монтана  /3бр./ и попълнени Карти за 
жилищно строителство, отнасящи се за въведените в експлоатация нови жилищни 
сгради /2бр. карти/ и съборени сгради  /2бр/, изпратени по електронната поща на ТСБ - 
гр. Монтана. 

Изпращани са сведения до Дирекция „ОИТ“- гр. Монтана  за издадени 
разрешения за строеж – 21 бр. 

Изпращани са сведения до РО „НСК“- гр. Монтана  за издадени разрешения за 
строеж – 21 бр.  

Издадени са удостоверения за търпимост  за жилищни, стопански, паянтови 
сгради,  сгради на  допълващото застрояване, летни кухни и навеси –39 бр. 

Регистрирани са технически паспорти – 28 бр. 
Регистрирани енергийни паспорти /сертификати/ - 12 бр. 
Одобрени инвестиционни проекти /общински обекти – 9 бр; на частни лица 16 

бр./– общо 25 бр. 
Издадени са удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи на 

жилищни и обществени сгради – 15 бр. 
Издадени разрешения за строеж на огради, детски площадки, пътища от 

четвъртокласна пътна мрежа, сгради за обществено обслужване – 28 бр. 
Издадени удостоверения на осн. чл. 202 от ЗУТ за обособяване на самостоятелни 

жилища – 5бр. 
Издадени удостоверения за законно изградени Жилищни сгради и гаражи – 3 бр. 

Становища на Главен архитект до РС – гр. Берковица за поделяемост съответно за 
неподеляемост на Двуетажни жилищни сгради./5 бр./ 

Издадено удостоверение за степен на завършеност на строеж: „Жилищна сграда 
с покрит паркинг за леки автомобили“/5 бр./ 

Проведени са 10 заседания на Общински експертен съвет по устройство на 
територията. 

От началото на 2014 г има постъпили около 295 бр. заявления и жалби от 
граждани с различни проблеми и искания, по които е взето отношение от служителите 
в дирекцията. 

Образувани са пет броя преписки за незаконно строителство с издадени и влезли 
в сила заповеди на Кмета на Община Берковица. Проведени процедури за 
принудително изпълнение и наложени санкции, съгласно ЗУТ. 

Съставени са актове за административно наказание 6 броя и последвали 
наказателни постановления, две от които влезли в сила и предадени за събиране от 
НАП. 

Направени са 11 бр. огледи с изготвени протоколи и издадени заповеди на Кмета 
на Община Берковица за вредни и опасни сгради, застрашени от самосрутване. В две от 
тях е допуснато предварително изпълнение, с цел опазване живота и здравето на 
хората.  
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Във връзка с наводнението от 04.09.2014 г. служителите от отдела са били 
членове на комисии за извършване на огледи по частните жилища за нанесени щети от 
наводнението на около 110 адреса. Извършени са  огледи на инфраструктурните обекти 
на територията на град Берковица - 12 обекта.  Изготвени са скици, над 100 броя, от 
макет на кадастралната карта, които да служат за справка относно вида и площите на 
имотите, пострадали от природното бедствие. Съставени са протоколи за нанесените 
щети. Изготвени са информационни форми за последиците от бедствието, отнасящи се 
за засегнатите от наводнението инфраструктурни обекти и частни имоти, изпратени до 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския 
съвет на Република България – 44 бр. 

Всекидневно се работи с граждани относно извършване на справки от различен 
характер и заверяване на данъчни декларации. 

 
ПРОЕКТ „Изготвяне на Общия Устройствен план на Община Берковица“ - 
Стойност на проекта – 219 462.00 лв. Степен на завършеност – изпълнява се. През 2014 
г. беше подписано споразумение за частично финансиране за изготвяне на ОУП, беше 
започната процедура за избор на изпълнител. Схема за финансиране – МИП.  

 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА 

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ПЪТИЩА 

УЛИЧНА МРЕЖА 

Изпълненият текущ ремонт (изкърпване) на улици в град Берковица през 2014 г. 
възлиза на обща стойност 70800 лв. 

Ремонтът обхваща различни участъци в града (ул.„Даме Груев“, ул.“Грамада“, 
ул.“Митрополит Кирил“, ул.“Парчевич“, ул.“Кочо Шеретски“, ул.“Сливница“, 
ул.“Генерал Скобелев“, ул.“Цар Асен“, ул.“Тимок“, ул.“Бук“, ул.“Еделвайс“, 
ул.“Мусала“, ул.Бдин“ и ул.“Зора“), на база предварителен анализ и степенуване на 
нуждите - основно изкърпване.  
Положени са 258 тона асфалтова смес, като са изкърпени общо 2220 кв.м, от които 
1260 кв.м. с дебелина 4 см и 960 кв.м. с дебелина 6 см. 
 
С ремонт на пътната инфраструктура в жилищните комплекси на Берковица 
продължава строителната програма на Община Берковица през август и септември. На 
13 август 2014 г. кметът на общината подписа договор за изпълнение на строително-
ремонтните работи с фирмата изпълнител „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД гр. София. 
Преасфалтирани са жилищните комплекси „Заряница“, „Изгрев“ и „Стара 
планина“, като първоначално същите са изкърпени – 13238 кв.м. и са положени 3971 т 
плътна асфалтобетонова смес за преасфалтиране. Срокът на договора е два месеца. 
Инвестицията е в размер 600 000 лева.  
Това е част от кампанията за поетапно обновяване на уличната мрежа в Берковица. 
Стратегията да се възстановяват цели участъци, а не да се работи на парче, бе 
приложена като по-ефективен и дълготраен метод за развитие и възстановяване на 
пътната инфраструктура в общината. В резултат на тези последователни мерки 
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предстои по-голяма част от уличната мрежа в големите квартали на града да бъде 
отремонтирана, основни пътни артерии да бъдат преасфалтирани, а разрушените от 
пороите улички също да бъдат изцяло оправени. Общата инвестиция на Община 
Берковица за подобряване на състоянието на инфраструктурата тази година възлиза 
над 1 млн. лева, като в това число не са обектите, които се изграждат по проекти. 
Стремежът на общинското ръководство е в общината да се създадат реални условия за 
привличане на инвестиции, туристи и гости на града. 

В момента се реализират обекти по мярка 322 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-
2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 
обекти:  

Проект „Рехабилитация и основен 
ремонт на ул. "Николаевска". 
Стойност на проекта - 1 177 733,85 лв. 
Степен на завършеност – изпълнява се. 
През 2014 г. бе проведена процедура за 
избор на изпълнител на СМР и 
строителен надзор. Бе подписан договор 
за изпълнител на СМР и строителен 
надзор. Бяха предоставени 
необходимите документи за последващ 
контрол на процедурите за избор на 
изпълнител на УО. Схема за 
финансиране – ПРСР 

Проект Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и 
осветление на ул. "Александровска" в участъка от ул. " Ив. Вазов" до ул. „Хаджи 
Петър Илиев".Стойност на проекта - 1 140 631,00 лв. Степен на завършеност – 
изпълнява се. През 2014 г. бе проведена процедура за избор на изпълнител на СМР и 
строителен надзор. Бе подписан договор за изпълнител на СМР и строителен надзор. 
Бяха предоставени необходимите документи за последващ контрол на процедурите за 
избор на изпълнител на УО. Схема за финансиране – ПРСР 

По проектите са предвидени подмяна на: бордюри – 1542 м, тротоарни плочи – 7089 
кв.м., пренареждане на 2194 кв.м. паважна настилка и цялостно преасфалтиране – 
26124 кв.м., улично осветление – подмяна на стълбове и монтаж на светодиодно 
осветление. На 22 август 2014 г. кметът на Община Берковица подписа договор с 
фирмата изпълнител на строително-ремонтните работи „Стройко 2002“ гр. Монтана. 
Общата стойност на строително ремонтните работи е 2,318 млн. лева.  
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ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА 

Изграждането, ремонта и поддръжката на общинската пътна мрежа се извършва от 
Община Берковица със средства на републиканския бюджет (като целева субсидия). В 
последните няколко години поетапно беше подобрено състоянието на общинската 
пътна мрежа. През 2014 г. продължи поетапното подобряване на общинската пътна 
мрежа, на база анализ на състоянието и обслужваното население. 

Основните видове дейности бяха: изкърпване и цялостно преасфалтиране на настилки. 

Приключи ремонтът на четвъртокласната пътна мрежа в Община Берковица. Вложени 
са 316 700 лева. Средствата са от капиталови разходи на общината. Напълно 
асфалтиран е близо 4 километров път село Ягодово-Слатина. Фирмата изпълнител на 
„Рехабилитация на пътища от четвъртокласна общинска пътна мрежа – 3-та категория 
път Яходово-Слатина“ е „Стройко 2002“ ЕООД Монтана. Срокът за изпълнение бе 1 
месец. Проблемът с лошото състояние на настилката между двете села вече е решен. 
Ангажимент за общината и следващата година остава да продължи цялостното 
асфалтиране на критични участъци от четвъртокласната пътна мрежа. Продължават 
ремонтните дейности по инфраструктурата в Берковица – напълно асфалтирани са 
трите комплекса на града, с бързи темпове вървят ремонтните дейности по двете 
главни артерии „Александровска“ и „Николаевска“, както и на градинката пред 
пощата. Парк „Здравец“, където бе изградена нова детска площадка и поставени 
дървени пластики, вече е и напълно осветен. Ръководството на общината чака 
одобрение на втори етап на проекта в парка за подобряване на инфраструктурата.  

Извършен е ремонт на общински път от четвъртокласна общинска мрежа “Участък І: 
Общински път МОN 1091 от км 13+870 до км 16+000; Участък ІІ: Общински път МОN 
2009 от км 0+000 до км 1+062“. Положени са 794 т. неплътна асфалтобетонова смес и 
са изкърпени 1741 кв.м., след което е положена плътна асфалтобетонова смес на площ 
от 13 449 кв.м. 

Започна рехабилитацията на пътя за зона Ком. На 6 октомври 2014 г. бе сключен 
договора с фирмата изпълнител – „Пътинженеринг – М“ АД Монтана. Проектът на 
Община Берковица „Рехабилитация – изкърпване на дупки на общинска пътна 
мрежа зона Ком“ е на обща стойност близо 100 000 лева, капиталови разходи. 
Ремонтните дейности предвиждат фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, 
изкърпване и полагане на асфалтбетонова смес. Срокът на договора е 2 месеца. Това е 
много важна стъпка, защото пътният участък, предвиден за рехабилитация е 
единствената връзка на жители и гости на Берковица със зона Ком. Ремонтните 
дейности ще подобрят в значителна степен достъпността и мобилността до планината.  
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БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова и 
зам. кметът Радослав Найденов откриха още една, нова 
детска площадка за берковските деца. С пожелания за 
повече нови придобивки в Берковица двамата прерязаха 
лентата но новоизградените детска площадка и фитнес на 
открито. 

 
Публична покана за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Ремонт на градинка, находяща се в ПИ 03928.512.418 по плана 
на град Берковица“. Сключен е договор с фирма „НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ 
и е открита строителната площадка.  

 

ПРОЕКТ „Рехабилитация на парк „Св. Георги Победоносец“, гр. Берковица – 
Обособяване на зони за спорт и отдих и детски площадки” – Етап 1- Стойност на 
проекта - 142 013,87 лв. Степен на завършеност – изпълнява се. През 2014 г. бе 
подписан договор за финансиране с УО, бяха подадени документи за авансово плащане 
по договор и бяха започнати процедури за избор на изпълните на СМР. Схема за 
финансиране – МИГ Берковица-Годеч.  

 

ПРОЕКТ: „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в ж.к. Изгрев, 
гр. Берковица“. Проектът е подаден към „МИГ Берковица и Годеч“, където е одобрен 
и е изпратен за класиране в Държавен фонд „Земеделие“. Стойността е: 95 156,30 лв. 
без ДДС (114 187,56 лв. с ДДС) и размера на безвъзмездната помощ е 100% на 
одобрените разходи. 
 Дейностите, заложени по проекта са: изграждане на многофункционално 
комбинирано игрище за тенис на корт и волейбол със подвижни трибуни за зрители, 
със съответната настилка и осветление; осигуряване на места за отдих и свободно 
време – поставяне на пейки, кошчета за отпадъци и бетонни маси за шах; озеленяване и 
паркоустройство. Изграждането на център за отдих, свободно време и спорт в ж.к. 
„Изгрев“, гр. Берковица ще даде отражение върху подобряването на условията за живот 
на населението чрез осигуряване на достъп до качествена спортна инфраструктура и 
зона за отдих и свободно време. Ще позволи развитието и съхранението на спортните 
традициите в община Берковица и предаването им на новите поколения на спорта, ще 
насърчи развитие на спортните дейности и инициативи, привличане на младите хора 
към активно спортуване. 
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Община Берковица спечели ПРОЕКТ по 
„Красива България“. Проектът е за укрепване 
на фасади и вътрешен ремонт на Детска 
градина „Звънче“. Неговата обща стойност е 62 
105 лева. От тях 59 000  лева са предназначени за 
строително-монтажни работи и 3 105 лева – за 
организация, управление и изпълнение от страна 
на проект „Красива България“. Финансовият 
принос на Община Берковица е в размер на 50 % 
или 31 052 лева. Ремонтните работи предвиждат 
– ремонт на фасадата, конструктивно укрепване 

на северозападна и североизточна фасада, шпакловане, боядисване и подмяна на 
прозорци и врати, подмяна на подови настилки на засегнатите помещения и 
др.Жителите на кв. Козулия вече имат възстановено и облагородено парково 
пространсто. Ротари клуб Берковица и Община Берковица  реализираха клубен проект 
в полза на общността. По проект „Козулия“ се възстанови и облагороди градинката, 
намираща се между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Явор“ в гр. Берковица. От тук 
минава подхода за зона Ком, което прави мястото особено атрактивно и посещавано от 
много хора. Паркът представляваше не добре поддържана площ. Проектът се 
осъществи на няколко етапа, като на  първия ротарианците подрязаха съществуващите 
дървесни видове /ниските клони/ и цялостно почистиха пространството. В 
инициативата се включиха жителите на квартала, а ръководството на Община 
Берковица организира извозването на боклука. При съвместните дейности на 
ротарианци и община на следващ етап бе възстановена чешмата, чрез поставяне на нова 
фонтанетка, монтирана е предпазна решетка върху водоснабдителната шахта, 
поставени са пейки и е възстановена  тревната настилка. Целта на дейността, освен 
облагородяване на градинката, е чрез участието в подобен проект на Община 
Берковица и  лидерите от различни професии – членове на РК Берковица да провокира 
участието на техни колеги, млади хора и граждани да се включват по-активно в 
дейностите на общността. Това от своя страна да доведе до грижа за възстановеното и 
поддържането на граденото с годините, та макар и малка градинка с фонтанетка, цветя 
и пейки. 

 

Изготвен ПРОЕКТ „Площадка за игра за деца от 3-12 г. в УПИ III, кв. 215 по 
плана на гр. Берковица“. Проектът предстои да бъде подаден за класиране.  

 
 
Изготвен ПРОЕКТ „Площадка за игра за деца от 3-12 г. в УПИ XII, кв. 49 по 

плана на гр. Берковица“. Проектът предстои да бъде подаден за класиране. 
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ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

На 9 април 2014 г. се проведе извънредна сесия на ОбС-Берковица. Заседанието бе с 
единствена точка в дневния ред относно съгласуване Проект на Подробен устройствен 
план – Парцеларен план за реконструкция на захранващ водопровод от яз. „ Среченска 
бара“ до гр. Враца. Единодушно Общински съвет реши: На основание чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с Решение от 
Протокол № УТ-01-02-29 от 24.10.2013 г. на НЕСУТРП, съгласува Проектът на ПУП – 
Парцеларен план за реконструкция на захранващ водопровод от яз. „Среченска бара“ 
до гр.Враца в частта, засягаща подобект : с . Слатина, ЕКАТТЕ 67221, Община 
Берковица.  

ПРОЕКТ „Интегриран воден проект за Инженеринг-проектиране и строителство 
по части „Канализация“ и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната 
мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на 
водоснабдителната мрежа и ПСОВ в гр. Берковица”. Стойност на проекта 16 000 
000.00 лв. Степен на завършеност – през 2014 г. бяха завършени процедури и 
подписани договори за избор на изпълнител за визуализация и публичност, екип  за 
подкрепа и съдействие на екипа за управление и одит на проекта. 

Във връзка със строително-ремонтните дейности, които извършва общинското 
ръководство в Берковица и общината, започна и проектирането за подмяна на стар 
водопровод с нов на три улици в града. Поради остарялата водопроводна мрежа 
авариите по улиците „Оборище“, „Синчец“ и „Кочо Честименски“ са много чести. 
Подмяната на водопровода ще реши проблема на хората, живеещи на тези улици. 
Ремонтните дейности ще бъдат извършени със собствени средства на общината.  

ПРОЕКТ „Изграждане на подпорни стени на река „Берковска“ гр. Берковица: 
Подпорна стена при ж.к. „Заряница“, бл.6 от плана на гр. Берковица и Подпорна 
стена зад квартал 108 от плана на гр. Берковица“. Проектът е с издадено 
разрешение за строеж, подписани са договори с изпълнителя. Стойност на проекта – 
1300000 лв.  

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

ПРОЕКТ:„Подобряване на образователната инфраструктура в община 
Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ” , финансиран 
при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-
03/2010/069 по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г. на обща 
стойност 1015667,77 лв. 

На 24 март 2014 г. Община Берковица подписа договор с „Консорциум за инженеринг 
проектиране и изграждане“ДЗЗД за извършване на строително-монтажни дейности по 
три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност  в ІІІ ОУ „Иван Вазов” –  ремонт на покрива, подмяна на 
дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация, изграждане 
на газова отоплителна система, ремонт на електрическата система, за : Изпълнение на 
СМР по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община 
Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ” , финансиран при 
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изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-
03/2010/069 по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.” Цената по 
договора е  319 293,86 лв.с включено ДДС. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролетна дъга” – подмяна на дограма и 
поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация, за : Изпълнение на 
СМР по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица 
чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ” , финансиран при изпълнение на 
договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/069 по 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.” . За изпълнението на 
строителството по договора цената е в размер на 110 388.31 лв. с вкл. ДДС. 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ 
„Малина”-  поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация, за : 
Изпълнение на СМР по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в 
община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ” , финансиран 
при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-
03/2010/069 по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”  
 Проектът е рализиран и е подадена заявка за окончателно плащане от 
„Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”  
           Тази инициатива доведе до намаляване на енергопотреблението на сградите и 
свързаните с това вредни емисии на парникови газове, което ще доведе до намаляване 
на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградния фонд, както и до опазване 
на околната среда. Ремонтираните фасади от своя страна придадоха качествено нов 
облик и естетика на средата. 

ПРОЕКТ: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната    ефективност в 
Дом за възрастни хора с деменция – с. Бистрилица, община Берковица“, 
финансиран при изпълнение на Договор № 48/3/3211201/04.08.2014 г., подписан 
тристранно между Община Берковица,  „МИГ - Западна Стара планина – Копрен - 
Миджур“ и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Проектът е на 
стойност 102 398,61 лв. без ДДС (122 878,33 лв. с ДДС), като безвъзмездната финансова 
помощ е 100%. Предвидените дейности са: Топлоизолация на стени и тавани на 
стойност: 95 390,74 лв. Изграждане на соларни инсталации за топла вода на стойност 
18 818,16 лв. Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност, чрез 
които да се подобрят характеристиките на сградата, да се подобри инфраструктурата на 
дома и да се намалят разходите за ел.енергия и отопление, което от своя страна ще 
подобри качеството на предоставяните социални услуги в дома. 

Към настоящия момент се осъществява предварителен контрол от 
ДФ“Земеделие“ на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на заложените 
дейности. 

Срок за изпълнение на договора: май 2015 г. 
 

Актуализирана бе Общинската програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива за периода 2012 - 2015 година. 
Документът е разработен в съответствие с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и с Националния план за действие за енергията 
от възобновяеми източници (НПДЕВИ). 
Общинската Програма е съобразена с развитието на Северозападен район за планиране, 
особеностите и потенциала на Община Берковица за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива. 
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Основните цели са: 
Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; 
Подобряване на средата за живот и труд; 
Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината при 
спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата. 
Очакваните резултати от изпълнението на Програмата са: 
Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 
територията на община Берковица; 
Повишаване сигурността на енергийните доставки; 
Повишаване на трудовата заетост на територията на общината; 
Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 
Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението. 
 
Изготвен бе  годишен отчет в съответствие с разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕЕ 
за изпълнението на плановете по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната 
ефективност в сгради и промишлени системи по чл. 36 от ЗЕЕ. 

Отчетът обхваща мониторинг на следните сгради: 
- ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА 
- ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Никола Йонков Вапцаров" 
- ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Христо Смирненски" 
- ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Иван Вазов" 
- ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Г.С.Раковски" 
- ГИМНАЗИЯ "Д-р Иван Панов" 
- ЦДГ "Малина" - гр.Берковица 
- ЦДГ "Пролетна дъга" - гр.Берковица 
- ЦДГ "Звънче" - гр.Берковица 
- Детска ясла - гр.Берковица 
- ДДЛРГ "Люба Тенева" 
- ЦНСТ 
- Дом за деца и младежи с умствена изостаналост - гр.Берковица 
- Дом за стари хора с отделение за лежащо болни  - гр.Берковица 

Предприетите мерки са: 
- Преустройство на котелно помещение за работа с природен газ във Второ Основно 
Училище "Христо Смирненски" 
- Газификация с компресиран природен газ на котелно на гимназия "д-р Иван Панов" 
гр. Берковица 
- Захранване с природен газ на газова горелка в котелно в ЦДГ "Малина", гр. Берковица 
- Преминаване от дизелово гориво на гориво газ-метан в котелно в ЦДГ "Пролетна 
дъга", гр. Берковица 
- Преминаване от дизелово гориво на гориво газ-метан в котелно в ЦДГ "Звънче", гр. 
Берковица 
- Преминаване от дизелово гориво на гориво газ-метан в котелно в Детска ясла, гр. 
Берковица 
- Газификация с компресиран природен газ на котелно на І-во ОУ Н.Й.Вапцаров  гр. 
Берковица 

Енергийните спестявания за периода (2013 г.) от изпълнението на всички мерки за 
енергийна ефективност са 40.35 toe = 468.06 MWh. 
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ОТДЕЛ  "ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОКОЛНА СРЕДА" 
 

 Кореспонденцията на отдела включва около 1790 броя входящи писма 
(заявления, жалби и писма на граждани и юридически лица) и 435 изходящи.  

 
ПРОЕКТИ 

 Подписан е Анекс І от 04.07.2014 г. към ДОГОВОР № 12/223/00270 от 
05.04.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 «Първоначално 
залесяване на неземеделски земи» от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от 
ЕЗФРСР. Проектът е на стойност 643779,61 лв. 

 Оказано е необходимото съдействие при подготовката на документите на 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ – 1911”, село Бързия при 
кандидатстването за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за Развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г., относно проект: „Реконструкция и 
ремонт на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ – 1911”, село Бързия” 

Подписан е Договор № 12/322/01098 от 09.12.2013 г. за отпускане на финансова 
помощ. 

 Оказано е необходимото съдействие при подготовката на документите на 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РАЗВИТИЕ – 1927”, село Боровци при 
кандидатстването за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за 
Развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., относно проект: 
„Реконструкция и ремонт на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РАЗВИТИЕ – 1927”, 
село Боровци  

Подписан е Договор № 12/322/01090 от 18.12.2013 г. за отпускане на финансова 
помощ. 

 Помощ бе оказана и на Читалището в с. Замфирово, но договор с 
Държавен фонд «Земеделие» не беше подписан. 
 Подадено е Заявление в Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция 

за подпомагане с идентификационен № 12/226/00369 относно проект 
“Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на 
опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани 
и управлявани от Община Берковица чрез изграждане на 
високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение” за получаване 
на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на горския 
потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие 
на селските райони 2007-2013 година. 

 Във връзка с проекта по мярка 226 е изготвен План за промяна на 
Горскостопанския план на горските територии, собственост на Община 
Берковица. 
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ГОРИ И ЗЕМЕДЕЛИЕ 
 

 Изготвен е горскостопански план за ползване на дървесина и недървесни 
горски продукти в местността „Батешница“, с. Бързия; 

 Изготвена и внесена е докладна записка до Общински съвет-Берковица за 
ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост, чрез 
продажба на стояща дървесина на корен;  

 Издадени са разрешителни за отсичане - 234 броя; 
 Издадени са разрешителни за извозване - 362 броя; 
 Съставени са протоколи за маркиране над 5 броя дървета – 46 броя; 
 Извършено е почистване на речните корита и на сервитута на общинската 

пътна мрежа (в и извън регулацията на гр. Берковица, с. Комарево, с. Боровци, с. 
Ягодово, с. Бързия) от опасни дървета и клони. Количеството на събраната 
дървесина е 210 куб.м. Подготвя се разпределянето на дървесината за ползване 
на кметовете, кметските наместници, музея, училища, детски градини, читалища 
от общината. 

 Разпределен лимита по населени места на дървата за огрев от 
контингента за местното население. Обработени заявления – 343 броя 
(стойност-1715 лв.), на граждани за добив на дърва за огрев по такса "на корен" 
от контингента на Община Берковица и изготвен списък на получилите 
разрешение и изпращането му в Държавно лесничейство - гр. Берковица. 

 Изготвена e докладна записка относно Предоставяне на ползването на 
мери и пасища по землища в община Берковица за 2014 г. 

 Обработена документация и изготвени докладни записки до Общински 
съвет – Берковица за земи от Общинския поземлен фонд (земи по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ)- 43 броя за 67 броя имоти.  

 Проведени търгове и Изготвени договори за отдаване под наем на мери и 
пасища от ОПФ – 12 броя договори за 57 броя имоти 

 Подготвени и внесени в Общински съвет -Берковица докладни за 
продажба на имоти – частна общинска собственост –земеделски земи-59 броя. 

 Проведен търг за продажба на имоти – частна общинска собственост –
земеделски земи. Продадени 31 броя имоти, на обща стойност 56951 лв., 
както следва: 

1. Имот № 012022, с. Черешовица-275 лева; 
2. Имот № 000103, с. Котеновци-275 лева; 
3. Имот № 000414, с. Котеновци-411 лева; 
4. Имот № 204191, с. Котеновци- 1070 лева; 
5. Имот № 204192, с. Котеновци- 2208 лева; 
6. Имот № 204193, с. Котеновци- 3750 лева; 
7. Имот № 204195, с. Котеновци- 1800 лева; 
8. Имот № 204196, с. Котеновци- 1035 лева; 
9. Имот № 204197, с. Котеновци- 1180 лева; 
10. Имот № 204198, с. Котеновци-1210 лева; 
11. Имот № 204199, с. Котеновци- 985 лева; 
12. Имот № 090036, с. Бързия- 490 лева; 
13. Имот № 090037, с. Бързия- 2670 лева; 
14. Имот № 007131, с. Бързия- 3215 лева; 
15. Имот № 017028, с. Бързия- 2070 лева; 
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16. Имот № 017029, с. Бързия- 2070 лева; 
17. Имот № 040004, с. Бързия- 1100 лева; 
18. Имот № 072004, с. Бързия- 1440 лева; 
19. Имот № 040026, с. Бързия- 850 лева; 
20. Имот № 046009, с. Комарево- 1810 лева; 
21. Имот № 026038, с. Комарево- 321 лева; 
22. Имот № 023009, с. Ягодово- 4200 лева; 
23. Имот № 003126, с. Цветкова бара- 2140 лева; 
24. Имот № 016050, с. Мездрея- 7770 лева; 
25. Сграда 01-краварник, в имот № 047110-2960 лв; 
26. Сграда 01-краварник, в имот № 047112-1780 лв; 
27. Сграда 01-свинарник, в имот № 047114-1884 лв. 
28. Имот № 011003, с. Черешовица- 902 лева; 
29. Имот № 021117, с. Гаганица- 2 150 лева; 
30. Имот № 040052, с. Бързия- 490 лева; 
31. Имот № 007111, с. Бързия- 2 440 лева; 
 
 Изготвени 6 броя договори за наем, на основание, на които са внесени сумите за 

използваните имоти  от Общинския поземлен фон т.н. имоти „бели петна”(съгласно чл. 
37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ) на обща стойност: 13 081.12 лв.  

 Участие в комисии, определени със Заповед на Директора на Областна дирекция 
„Земеделие” – гр. Монтана във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 72б от ППЗСПЗЗ-
проведени 3 заседания за периода. 

 Известяване на собствениците на горска и земеделска техника и организирани 
посещенията на Контролно - техническа инспекция – Регионална служба - Монтана в 
община Берковица – 2 пъти за периода.  
 

 ТРАНСПОРТ 
 
 Издадени са 20 броя разрешителни за таксиметров превоз и са подсигурени 

светлоотразителните стикери към тях. 
 Община Берковица  прекрати  Договори с № 224 и № 225 за превоз на пътници 

по утвърдени транспортни схеми с Изпълнителя-CД „ДЕПС–21-СОКОЛОВ И СИЕ”, 
тъй като автобусните превози по маршрутни разписания на автобусни линии: 
Берковица-Бокиловци-Песочница; Берковица-Костенци, през село Комарево, линията 
Берковица-Долни цибър и градска линия,  възложени за изпълнение на СД „Депс-21-
Соколов и сие” с управител Евгени Милчов Соколов, не са изпълнявани съгласно 
горецитираните договори. 

На основание чл. 29, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда 
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози  на 
пътници с автобуси, е дадено разрешение  от Областен управител на област Монтана за 
6-месечен срок превозите да бъдат възложени без конкурс на друг превозвач. Община 
Берковица сключи договор с превозвача „Монтана-автобусен транспорт” ЕООД. 

Обявено е възлагане на обществена поръчка чрез публична покана ID 9034543 от 
09.10.2014 г. по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с Възложител на процедурата Община 
Берковица  и предмет на поръчката: „Извършване на обществен превоз на пътници по 
автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема от 
квотата на община Берковица. 
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 През периода транспортното обслужване по останалите маршрутни разписания 
от утвърдените транспортни схеми е извършвано съгласно сключените договори със 
съответните превозвачи. 

 Организиране на превоза на членове на избирателни комисии, изборни 
бюлетини, книжа и материали  и копирна техника във връзка с провеждане на Избори 
за членове на Европейски парламент (25.05.2014 г.) и Избори за народни представители 
(05.10.2014 г.). 

 Във връзка с Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване 
по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 
пътници и Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на 
средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии 
във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, се 
извършва разпределяне на средствата по прилагане на Наредба № 2/2006 г. за 
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи 
от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в 
нормативни актове за определени категории пътници, издадена от министъра на 
финансите. 

Компенсират се превозите на ученици до 16 годишна възраст, възрастни граждани, 
ветерани и военноинвалиди на база представени регистри, опис-сметки и фактури, като 
съответните справки за изразходваните средства са изпратени на ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” в определения срок. 

 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
 
 Издадените удостоверения за липса на задължения към Община Берковица са  

20 броя, а издадени удостоверения за наличие на задължения към Община Берковица – 
2 броя. 

 Изготвени Наказателни постановления, на основание актове по: Наредба за 
осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община 
Берковица, Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията 
на община Берковица – 214 броя; 

 Обработени наказателни постановления, обявления и покани за доброволно 
изпълнение -72 броя; 

 Отчетност на подадените Уведомления за  работно време на търговските обекти 
– 4 броя. 

 Издадени разрешения за удължаване на работното време на заведения за 
хранене и развлечения – 2 броя, на стойност 80 лв. 

 Организирано е извършването на търговската дейност по време на празниците, 
провеждани от Община Берковица по разполагането на атракционните съоръжения, 
маси за търговия с промишлени стоки и захарни изделия и е събирана съответната 
такса „тротоарно право”.  

Общата стойност на приходите от събиране на такса „тротоарно право” за 
разполагане на атракционни съоръжения, маси за търговия с промишлени стоки (на 
празници и петъчни пазари) и захарни изделия, изнасяне на маси пред заведенията за 
обществено хранене, места за складиране на дървен и строителен материал е    7209,30 
лв. 
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 През месеците: август, септември и октомври са извършени  проверки на 
търговски обекти, разположили преместваеми съоръжения от комисия, определена със 
Заповед № РД-15-490 от 11.08.2014 г. на Кмета на Община Берковица. В резултат на 
проверките е реализирано  следното: 

1. „Павилион” за кафе и напитки, бул. „Мрамор”, стопанисван от ЕТ „Петър 
Видов” – заплатена такса „тротоарно право” – 140 лв. за м. юли и м. август – 
2014 г. – приложена приходна квитанция; 

2. „Павилион” за кафе и напитки, пл. „Йордан Радичков”, стопанисван от ЕТ 
„Венко Куздов” – заплатена такса „тротоарно право” – 90 лв. за м. юли – 2014 г. 
- приложена приходна квитанция; 

3. Кафе-сладкарница „Шоколина”, ул. „Николаевска”, стопанисвана от ЕТ „Боби – 
Бойка Найденова” – заплатена такса „тротоарно право” – 60 лв. за м. май, м. юни 
и м. юли – 2014 г. - приложена приходна квитанция; 

4. Бюфет – бърза закуска, ул. „Александровска”, стопанисвана от ЕТ „Авин – 
Ангел Йонов” – заплатена такса „тротоарно право” – 30 лв. за м. май, м. юни и 
м. юли – 2014 г. - приложена приходна квитанция; 

5. „Павилион” за кафе и напитки, пл. „Йордан Радичков”, стопанисван от ЕТ 
„Ореос – Величка Янева” – заплатена такса „тротоарно право” – 150 лв. за м. 
май, м. юни и  м. юли – 2014 г. - приложена приходна квитанция; 

6. ДЦ „Камбанка” , пл. „Йордан Радичков”, стопанисван от  „Кибер” ЕООД – 
заплатена такса „тротоарно право” – 100 лв. за м. август – 2014 г. - приложена 
приходна квитанция; 

7. Баничарница, ул. „Александровска”, стопанисвана от „Боната 2000” ЕООД – 50 
лв. за разрешение за поставяне; 

8. Кафе – аперитив „Колумбия”, стопанисвано от „Дициани” ЕООД – предписание 
с № 105/13.08.2014 г. за премахване на маси и столове, без издадено разрешение 
за поставяне; 50 лв. за разрешение за поставяне; 

9. Кафе - аперитив „Братята” , ж.к. „Изгрев”, стопанисван от ЕТ „Комфорт – 
Найден Ангелов” – заплатена такса „тротоарно право” – 90 лв. за м. май, м. юни 
и  м. юли – 2014 г. - приложена приходна квитанция; 

10. Витрина за сладолед пред хранителен магазин „Фатум” на ул. „Александровска” 
– подадени заявления за скица /10 лв./ и виза /20 лв./, необходими за издаване на 
разрешение за поставяне. 

11. Магазин за плодове и зеленчуци, ул. „Александровска” № 24, стопанисван от 
„Гери М 2014” ЕООД. След устното предупреждение, бяха премахнати 
разположените стилажи с плодове и зеленчуци на тротоара пред търговския 
обект.  

12. Заведение „Бърза закуска”  на ул. „Ком” № 5 Б /изграден подиум около 
заведението/, стопанисвано от  „Виктория 2012” ЕООД, управител Арсен Весков 
Атанасов. Собсвеникът на посочения по – горе търговски обек не е на 
територията на Община Берковица(почивка на черноморието). 

13. Магазин за плодове и зеленчуци, ул. „Иван Вазов” , стопанисван от „РОС -  ДИ” 
ЕООД. На посочената по – горе фирама бе съставено предписание с №  
107/22.08.2014 г. /приложено копие/ в 14 – дневен срок да премахне поставените 
стилажи на тротоара. 

14. Заведение за „Бърза закуска, ул. „Александровска” № 8, стопанисван от „ГИД 
68” ЕООД. На посочената по – горе фирама бе съставено предписание за 
разрешение за поставяне на 1 бр. маса. 
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15. Магазин за плодове и зеленчуци, ул. „Александровска”, стопанисван от „Сиком 
2011” ООД, управител Кирил Рангелов - след устното предупреждение, бяха 
преместени разположените стилажи с плодове и зеленчуци на тротоара пред 
търговския обект, съобразено със свободно преминаване /2 м/ на гражданите по 
тротоара. Платена е такса тротоарно за м. септември, м. октомври и м. ноември – 
2014 г./приложено копие на квитанция/. 
За складираните строителни отпадъци на тротоара на ул. „Мусала” № 8 – 
предписание с № 106/22.08.2014 г./приложено копие/ 

16.  Кафене „Хелиос”, пл. „Йордан Радичков”, стопанисвано от „Хелиос – Наташа 
Младенова” - връчена Заповед с № РД-15-513/18.08.2014 г. за премахване на 
сезонната тераса /маси и столове/ пред заведението, поради неплатена такса 
„тротоарно право” от 2010 г. 

17. „Павилион” за кафе и напитки, пл. „Йордан Радичков”, стопанисван от ЕТ 
„Венко Куздов” – заплатена такса „тротоарно право” – 100 лв. за м. август – 
2014 г. - приложена приходна квитанция; 

18. ДЦ „Камбанка”, пл. „Йордан Радичков”, стопанисван от  „Кибер” ЕООД – 
заплатена такса „тротоарно право” – 100 лв. за м. септември – 2014 г. - 
приложена приходна квитанция; 

19. „Павилион” за кафе и напитки, бул. „Мрамор”, стопанисван от ЕТ „Петър 
Видов” – заплатена такса „тротоарно право” – 70 лв. за м. септември – 2014 г. – 
приложена приходна квитанция; 

20. Заведение за „Бърза закуска – „Пицария”, бул. „Мрамор” № 6, стопанисвано от 
ЕТ „Виктория – В. Арсенова” - заплатена такса „тротоарно право” – 530 лв. за м. 
май, м. юни, м. юли, м. август, м. септември, 2014 г. – приложена приходна 
квитанция; 

21. Заведение кафе-аперитив „Мечта”, пл. „Йордан Радичков”, стопанисвано ЕТ 
„Колай – Райко Георгиев” - заплатена такса „тротоарно право” – 120 лв. за м. 
май, м. юни, м. юли, 2014 г. – приложена приходна квитанция; 

22. Кафе-сладкарница „Шоколина”, ул. „Николаевска”, стопанисвана от ЕТ „Боби – 
Бойка Найденова” – заплатена такса „тротоарно право” – 40 лв. за м. август, м. 
септември – 2014 г. - приложена приходна квитанция; 

23. Предписание с № 109 от 09.09.2014 г. на Камелия Вълчева Харалампиева, 
стопанисваща кафе-аперитив в книжарница „Светлик”, бул. „Мрамор” между 
блок № 5 и блок № 6; 

24. Предписание с № 110 от 09.09.2014 г. на Александър Светлинов Алексиев, 
стопанисващ Баничарница, ул. „Александровска” № 8; 

25. Предписание с № 112 от 11.09.2014 г. на Ангелина Георгиева Иванова, 
стопанисващ Гостилница „Парадайс”, ул. „Берковска река”; 

 През периода са извършени проверки по сигнали и жалби на заведенията за 
хранене и развлечения и частни домове, съвместно със служители на РУП - Берковица, 
РИОКОЗ – Монтана и РИОСВ - Монтана. 

 Изготвена е докладна записка относно Годишен отчет за стопанската дейност и 
финансови резултати за 2013 г. на общинско дружество „Общински пазар 99” ЕООД, 
гр. Берковица; 

 Отделът има многократни участия в комисии при извършване на проверки, 
организирани от други отдели в администрацията. 
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УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

В града и всички села на общината за 2014 година общо са доставени и 
монтирани 60 нови осветителни тела на стойност 3030 лв., енергоспестяващи лампи 
36W  за улични осветители – 425 броя на стойност  2762,50 лв., енергоспестяващи 
лампи 11W, 18W и 20W за паркови осветители – 140 броя на стойност 770 лв.; 
резервни части, проводници и материали по поддръжка на улично осветление на 
стойност 3908,92 лв., или обща стойност за поддръжка на улично осветление на 
територията на Община Берковица – 10 471,42 лв.  

През 2014 г. усилията бяха съсредоточени върху подобряване осветеността в 
съставните села на Община Берковица. Бяха подменени всички от старите осветителни 
тела, които са аварирали или счупени от летните бури с нови, енергоспестяващи. 
Монтирани са 40 нови улични осветители и са подменени 287 броя енергоспестяващи 
лампи. Също така е подобрена осветеността на територията на гр. Берковица, като са 
монтирани 15 броя нови улични осветител, на места където осветлението е 
недостатъчно или липсва. 

Възстановено е уличното осветление на пострадалите райони на гр. Берковица 
при бедствието от началото на месец септември 2014 г. 

С тази инвестиция постигнахме по-добра осветеност на територията на Община 
Берковица, както и подобряване инфраструктурата и комфорта на жителите и гостите 
на общината.  

Уличното осветление на територията на Община Берковица е разпределено така, 
че да има осветително тяло през стълб, а не на всеки стълб, като се осигурява 
достатъчна осветеност и ограничаване разходите за ел.енергия за улично осветление. 
 

ОКОЛНА СРЕДА - СЕКТОР ВОДИ  И  ОТПАДЪЦИ 

 

Продължава работата по ПРОЕКТ „Пречиствателна 
станция за питейни води, алпийско водохващане и 
ремонт на  ВиК мрежата на село Бързия“, 

свързана с изграждането на пречиствателно съоражение 
за питейни води, алпийско водохващане и 
реконструкция на водопроводната мрежа на село Бързия. 
Проектът е на стойност е 5 520 976 лв. и е финансиран от 
Държавен Фонд „Земеделие“, „Програма за развитие на 

селските райони 2007-2014“. Договорът е   № 12/321/00031 от 18.02.2010 г., мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Осъществяването 
на проекта ще  подобри качеството на питейна вода в село Бързия, опазване на 
околната среда в региона и намиране на решение за минимизиране на загубите от 
водоподаването към населението.  Реконструкцията на съществуващата 
водоснабдителна и разширяването на канализационната мрежа са важни за опазване на 
околната среда и подобряване на нивото на услугите,  предоставяни на 
населението.Това е един от мащабните проекти, който се реализира на територията на 
общината. Договорът между община Берковица фирмата изпълнител Обединение 
„Геостройтехмин“ бе подписан на 14.08.2013 г., а първата копка е направена на 25 
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септември 2013 г. Стойност на проекта – 5 520 976,00 лв. Степен на завършеност – 
изпълнява се. През 2014 г. бяха предоставени документи за последващ контрол върху 
процедурите за избор на изпълнител за СМР, управление и отчитане на проекта, 
строителен надзор, проектиране. Схема за финансиране – ПРСР. 

ПРОЕКТ „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и 
транспортиране на битовите отпадъци на територията на община Берковица”  
Стойност на проекта – 375 000.00 лв. Степен на завършеност – изпълнен. През 2014 г. 
бяха подписани договори с изпълнители, в резултат на които бяха закупени 1 бр. 
сметоизвозващ автомобил, 1 бр. мултифункционален автомобил с кран и 40 бр. 
контейнери тип „Бобър“. Схема за финансиране – ПУДООС. 

Новият сметосъбиращ камион DAF е  с екологичен 
 сертификат “Евро 6”. С машината практически могат да 
бъдат извозени 16 кубика битови отпадъци,  защото в 
камиона има специални преси, които намаляват обема на 
боклука  Новата техника ще бъде използвана за 
сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци от 
Берковица  и околните села. Техниката, която се 
използва сега, е много стара, често се чупи и ремонтът й 
излиза скъпо. Това е вторият модерен камион, който 

общинското ръководство купува по одобрен проект „Усъвършенстване на системата за 
организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на 
Община Берковица“  към ПУДООС. Първата машина е MULTICAR M 27  
многофункционална машина за професионални нужди с двукръгова  хидравлична 
система  и  задвижване  4х4, и с гребло за сняг. В града и селата са доставени и 40 бр. 
контейнери. 

Необходимостта от реализация на проекта е опазване на 
природната среда в община Берковица, подобряване на 
събираемостта на БО от населените места в общината и 
премахване на нерегламентирани сметища. Това ще 
доведе до ограничаване безразборното изхвърляне на 
отпадъци от населението. По този начин местните 
жители ще се стимулират да опазват околната среда, 
което ще осигури възможност за почистване на 
замърсените площи. С пълноценното използване на 

поставените съдове за отпадъци ще се осигури защита за здравето на хората, ще се 
насърчи опазването от замърсяване на почвата и речните потоци. При наличните 
транспортни средства и съдове за смет, които са стари и амортизирани, се затруднява 
тяхното събирането и извозването. С реализацията на проекта ще се подобри 
управлението на отпадъците в района ще се достигане до финансова и екологична 
устойчива система, отговаряща на съвременните изисквания за опазване на околната 
среда. Ще се подобрят санитарно-хигиенните условия, намаляващи екологичната 
опасност и здравния риск за населението и ще допринесе за развитието на града като 
съвременен стопански и туристически център. Целите на проекта са подобряване на 
съществуващите практики и условия за събиране и транспортиране на битовите 
отпадъците, което ще доведе до поетапно включване на населените места в системата 
на организираното сметосъбиране чрез осигуряване на сметосъбираща техника и 
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съдове за битови отпадъци, които ще обхванат дейностите по събиране, извозване, 
съхраняване на битовите отпадъци. 

 Започната е процедура за смяна на предназначението на площадка за общинско 
депо за  твърди битови отпадъци, намиращо се в местността „Блеов чифлик”. 
Предстои рекултивация на депото; 

 Изградени са  площадките за временно съхранение на строителни и 
биоразградими отпадъци да бъдат преотредени за депониране на този вид 
отпадък; 

 Започната е процедура за изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци и други във всички населени  места с население, по-голямо от 
10000 жители на територията на общината, и при необходимост  в други 
населени места;   

 Извършено е почистване на закрито общинско депо за твърди битови отпадъци, 
намиращо се в местността „Блеов чифлик” и други замърсени терени на 
територията на община Берковица; 

 Закупени са 370 броя кофи тип „ Мева “  и 40 контейнера тип „Бобър“ с цел 
подобряване сметосъбиране то и сметоизвозването в общината , като 200 броя са 
предоставени за ползване на населението на кв. Раковица, а 170 броя – на гр. 
Берковица и селата; 

 Проведена е акция по засаждане на 130 броя дръвчета, както осъществихме 
почистване на опасни и болни дървета (60 броя), както са засадени нови по ул. 
„Александровска”, ул. „Тимок” и други части на град Берковица; 

 Издадени становища за регистрация на животновъден обект – 7 броя; 
 Издадени са разрешителни за извозване на строителни отпадъци - 12 броя; 
 Издадени позволителни за събиране на лечебни растения – 11 броя. 
 Издадени Удостоверения за административна регистрация на кучета - 4 броя; 
 Заловени, обезпаразитени  и ваксинирани кучета – 7 броя; 
 Участие в заседание на Епизоотичната комисия - 3 пъти за периода;   
 Издадени са актове за Административни нарушения - 5 броя и 5 броя 

Наказателни постановления за 370 лв. общо; 
 Съставени 321 броя предписания на граждани, от които:   253 броя за незаконно 

разположени дърва по тротоарите, 52 броя за изхвърлени отпадъци на автобусни 
спирки, 8 броя за разположени маси без разрешение, 3 броя за складирани 
строителни материали и 5 броя предписания за складирана земна маса и оборски 
тор; 

                                                                                                                                                               
И тази година Община Берковица се включи в кампанията „Да 
изчистим България за един ден“. През 2012 и 2013 година 
кампаниите бяха много успешни. Предложени за почистване 
бяха 13 терени, като в тях влизаха туристическите местности 
Хайдушки водопади, Калето, Ашиклар, Самотния бор, 
Мраморната пещера, Калеева чешма и др. И тази година 
инициативни групи от граждани почистваха районите, в които 
живеят.  
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Над 400 човека от цялата община се включиха в 
инициативата. Почистени бяха над 10 нерегламентирани 
сметища. Особено активни се оказаха фирми, общински 
и неправителствени организации, училища, детските 
градини и детската ясла, учители-пенсионери, 
пенсионерски клубове и клуба на туристите-ветерани, 
ДГС и РДГ.               69 520  тона боклук е извозен 
от Комунални дейности до депото в Монтана.  

За поредна година Община Берковица взе участие и в традиционното пролетно 
залесяване на 100 фиданки на територията на града. С дръвчетата се озелениха паркове, 
градинки, училища, детски градини, детски площадки и междублокови пространства. 
Посадените видове са иглолистни-кедър, смърч, зелена дугласка, кипарис и 
широколистни-кестен, бреза, люляк, акация, липа, дървесна ружа. Въпреки усилията, 
които се полагат ежегодно от Община Берковица за постоянно залесяване и подмяна на 
старите и изгнили дървета с нови, продължават и вандалските прояви, при които 
младите фиданки се изкореняват и чупят.  

 

Община Берковица подкрепи и се присъедини и към инициативата „Часът на Земята 
2014” в България. Тя се проведе на 29 март /събота/ от 20.30 часа до 21.30 часа. 
Обществени сгради в Берковица  изключиха осветлението в знак на символичен жест 
на съпричастност към проблемите на промените в климата и готовност да се окаже 
съдействие при тяхното решаване. Инициативата е започнала като кампания, 
приканваща жителите на Сидни към угасване на светлините. Тя непрекъснато се 
разраства и става една от най-сериозните инициативи за насочване на общественото 
внимание към проблема с климатичните промени. „Часът на Земята” се провежда за 
шеста  поредна година и за сега постига голям успех.  

 

Община Берковица изпълнява мерките, предвидени в Закона за защита на животните. С 
Решение 126 от Протокол 5/17.02.12 г.  на ОбС – Берковица е приета Програма за 
установяване и контрол върху кучешката популация за периода 2012 – 2015 г. 
Набелязани са ефикасни мерки за бързо овладяване на популацията на бездомните 
кучета, тяхната регистрация, масова кастрация и строг контрол на притежателите на 
домашни любимци. При постъпили жалби в общината се извършват навременни 
проверки от експерта по екология и представители на ДЗЖ, като резултатите от 
проверката се отразяват в протокол по образец. До момента в администрацията няма 
подаден сигнал за насилие над животни. Има структура в ОбА , която е натоварена с 
контрола за прилагане на законодателството и изпълнение на общинската програма. В 
Община Берковица има отчетност – регистър на кастрираните животни – кой ги е 
кастрирал и кога.  
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ДЕЙНОСТИ  ПО  БЕЗОПАСНОСТ  НА  ДВИЖЕНИЕТО 
 

В първия месец на 2014 г. при училището в село 
Бързия бе монтиран светофар тип „бягащ 
пешеходец“. Светлинната сигнализация е последно 
поколение от т.н. интелигентни транспортни системи 
и има предупредителен, а не забранителен режим за 
моторните превозни средства. Характерно за новия 
светофар е, че не е в постоянен режим на работа, а се 
управлява чрез датчик, който е с обхват до 6 м. 
Когато пешеходецът застане на тротоара до 
пешеходната пътека датчикът подава сигнал към 

светлинната сигнализация, която започва да мига в жълто. Това е моментът, в който 
шофьорите трябва да намалят скоростта и да спрат.  
Опитът в други страни показва, че светофарът тип бягащ пешеходец е особено 
ефикасен при обозначаване на пешеходни пътеки с интензивно движение, при лошо 
време и ниска видимост, при сняг, дъжд и мъгла. 

Във връзка с организацията и безопасността на 
движение през 2014 година в Община Берковица са 
монтирани 60 пътни знаци за указване и регулиране 
движението , както и табели „Община Берковица“ и 
липсващи табели за начало и край на населено място 
– за всички съставни села в общината. Бяха освежени 
съществуващите табели за начало и край на 
населените места чрез поставяне на 
светлоотразителни стикери. Регулирани с пътни 
знаци са опасни и възлови кръстовища в централната 
градска част, по ул. „Берковска река“, ул. „Кирил и 

Методий“, ул. „Александровска“, „Тракия“, „Марин Дринов“.   Извършено бе 
 опресняване на пешеходните пътеки в районите на детските градини – „Пролетна 
дъга“, „Малина“ и „Звънче“, в районите на училищата – Първо ОУ „Н.Вапцаров“, 
Второ ОУ „Христо Смирненски“, Трето ОУ „Иван Вазов“,ДДЛРГ „ Люба Тенева и 
Лесотехническата гимназия. В същите райони общината  регулира кръстовищата,а на 
липсващите места бяха поставени знаци за пешеходни пътеки.Беше освежена 
хоризонталната маркировка на 3 км. Републикански път ІІ-81, като в района  на ж.п. 
гара Берковица се въведе забрана за изпреварване, с цел предотвратяване на нещастен 
инцидент с пресичащи пешеходци. Подобрена бе организацията на движение в 
централната градска част. 

През изминалата година направихме подновяване на камерите на входните артерии на 
гр. Берковица, както и допълнително поставяне на нови камери на ул. „Николаевска“  -  
високият блок и парк „Здравец“, които се наблюдават от РУ „Полиция“- Берковица.   
Камера за видеонаблюдение е поставена и на ключово място в центъра на града. 
Видеонаблюдението е в реално време. Камерата може да се гледа от интернет сайта: 
www.kamerite.bg 
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На 26 февруари 2014 г. в ДЦ „Камбанка“ се проведе Общински кръг на Национална 
викторина по-безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“. Участваха пет 
отбора от основните училища в Община Берковица.  Викторината е включена в 
Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на 
образованието и науката за учебната 2013/2014 година в направление „Наука и 
техника“.  

Учебните заведения на територията на община Берковица 
се включиха в старта на Националната кампания на тема: 
„Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“. 
Мотото на кампанията беше: „Да предпазим живот! Да 
променим мисленето“. Основните послания на 
кампанията бяха свързани с голямата отговорност, която 
всички ние имаме за осигуряване на основното право – 
правото на живот и развитие на децата, с провокиране на 
активност у институции, областни и общински 

администрации, учебни заведения, родители и граждански организации, медии, както и 
на самите деца да участват в инициативи, които да променят средата и културата им на 
поведение. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Дейността на отдел „Образование“ се провежда в съответствие с изискванията 
на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета и е съобразена с образователната политика на Община Берковица. През 2014 
година основните дейности в областта на училищното образование, предучилищното 
възпитание и подготовка на територията на Община Берковица бяха насочени към:  

-усъвършенстване на условията за равен достъп до образование;  
-подобряване качеството на обучение и възпитание на децата и учениците;  
-повишаване нивото на ефективност на взаимодействие с институциите, 

ангажирани с грижата за децата;  
-подобряване на информационното осигуряване и квалификацията на 

работещите в системата на образованието.  
Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на 

общинската образователна система. Териториалното разположение на училищата и 
детските градини дава възможност за  осигуряване задължителното обучение на 
учениците до 16 години, както и обучението и възпитанието на децата от 3 до 7 години. 
Създадени са условия за обхват на всички деца и ученици в задължителна училищна 
възраст, като се следи и тяхното движение. Общинската училищна мрежа обхваща 
шестнадесет учебни заведения. 

От особено значение за изпълнение на дейностите на направление 
„Образование“ е позитивния и конструктивен диалог между ръководствата на 
училищата и отдела, както и личната заинтересованост на всички общински служители 
и съпричастността им към образователните проблеми. 

Един от основните проблеми както на национално, така и на местно ниво, по 
който се работи активно е обхвата на деца и ученици в задължителна училищна 
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възраст. С измененията в закона за народната просвета на задължителна предучилищна 
подготовка подлежат 5 и 6 - годишни деца, но за съжаление все още има единици деца 
не обхванати в детските заведения. Причините естествено са социални и битови – 
липсата на материални средства, ниския образователен ценз на родителите и липсата на 
мотивация. В срок до 30 април е изготвен списък на децата, които следва да постъпят в 
подготвителна група и първи клас и е изпратен в училищата и детските градини.  
Съгласно същата разпоредба от ППЗНП училищата и детските градини изпращат 
сведения за децата постъпили в подготвителна група и първи клас, в срок до 30 
септември в общината, където се води регистър на децата и учениците подлежащи на 
задължително обучение. 

Задължителният характер на обучението до 16-годишна възраст е залегнало 
както в Закона за народната просвета, така и в Правилника за неговото прилагане. 
Съгласно разпоредбите на чл. 36 от ЗНП общините осигуряват и контролират 
задължителното училищно обучение до 16-годишна възраст. На учениците до 16-
годишна възраст в населените места, в които няма училище  е осигурен транспорт до 
средищното училище. На учениците от I доVIII клас, които се обучават в средищното 
училище, се осигурява целодневна организация на обучение и столово хранене. 
Средствата за транспортни разходи и за разходите за целодневна организация на 
учебния ден и за столово хранене се осигуряват целево от централния бюджет по 
предварително направена заявка от направление „Образование“. Със Заповед на Кмета 
на Община Берковица е определена комисия за извършване на проверки във връзка със 
задължителното обучение, която комисия ежемесечно посещава и контролира учебните 
заведения. Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, за 
времето през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоби. 
Нарушенията се установяват с актове, съставени от съответните органи на общините. 
За предприетите мерки на всеки три месеца се уведомява Районна прокуратура – 
Берковица. 

За децата и учениците със специални образователни потребности е гарантиран 
прием в общообразователните училища и детски градини. В тази насока се работи 
съвместно с екип за комплексно педагогическо оценяване към  Регионален инспекторат 
по образование - Монтана. Когато са изчерпани всички възможности за интегрирано 
обучение и възпитание децата се насочват към специално училище – такова в Община 
Берковица е Помощно училище. 

В нормативната уредба са налице и текстове, които отчитат, че в системата на 
училищното образование има и даровити ученици, за развитието на които също следва 
да бъдат положени усилия. През тази година, поради промяна в Наредбата за закрила 
на деца с изявени дарби  за национална стипендия е одобрен един ученик, класиран на 
първо място, в национално първенство. В срок са обработени документите, подадени от 
родителите и е изпратена заявка до Министерство на спорта за одобрение и получаване 
на средствата. 

В съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето е разработена и 
предложена за одобрение от Общински съвет Берковица „Общинска програма за 
закрила на детето” 

В изпълнение на Програма за Закрила на деца с изявени дарби на 26 деца от 
Общината Берковица са приети и разгледани исканията за  еднократно материално 
финансово стимулиране. Всички те са получили суми в размер от 60 до 100 лева, за 
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класиране съответно на трето, второ и първо място на национални конкурси, 
олимпиади или състезания. 

Чрез редица национални програми Министерството на образованието и науката 
дава възможност на училищата да подобрят качеството на образователно 
възпитателния процес, стимулира взаимодействието и екипната работа между 
специалистите работещи в сферата на образованието от ОА и директори, учители, 
ученици, родители.  Община Берковица се включи по НП „Оптимизация на вътрешната 
структура на училищата“; НП „С грижа за всеки ученик“; НП „Без отсъствия“. 
Изпълнява се проект „УСПЕХ“; „Участвам и променям“; „Квалификация на 
педагогическите специалисти“ по ОП РЧР. По проект на Социалното министерство  
„Закуска и чаша топло мляко“ са подсигурени топли закуски на децата от 
подготвителните групи в детските градини и учениците от I- IV клас в основните 
училища. Финансирани са проекти за развитие на физическото възпитание и спорт в 
училищата и детските градини при условията на ПМС № 129/11.07.2000 г. Учебно- 
възпитателните заведения участват и в схема „Училищен плод“ за предоставяне на 
безплатни плодове и зеленчуци.     

Във връзка с успешното стартиране на учебната година са направени всички 
заявки и са снабдени учебните и детски заведения със задължителната документация за 
началото и края на учебната година, безплатните учебници от I до VII клас, учебните 
помагала за подготвителна група. 

Утвърдени са формули за разпределение на  средствата, получени по единни 
разходни стандарти за 2014 година между училища, детски градини и обслужващите 
звена и Правила за промени в разпределението на средствата. Актуализирани са 
натуралните показатели по информационна система „АДМИН“ на МОН в началото на 
2014 година.  

През 2014 година допълнително в бюджета са включени и средства за: 
-Подпомагане храненето на децата в подготвителните групи в ДГ и учениците от 

I до IV  
-Ученици на ресурсно подпомагане  
-Целодневна организация на обучение 
-Средства за извънкласни и извънучилищни дейности  
-Средства за подобряване на МТБ  
-Средства за защитено училище  
-Средства по ПМС 129, за подпомагане на физическото възпитание и спорт. 
Изготвена е и изпратена в Министерство на образованието и науката 

информация за формиран преходен остатък от реализираните в края на предходната 
година икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности. 

През 2014 година е приета Наредба за условията и реда за възстановяване на 
част от транспортните разходи на педагогическия персонал в учебните заведения. 
Изготвена е справка, която съдържа информация за размера на средствата, броя на 
лицата и вида на транспорта, която е изпратена в МОН. 

Във връзка с изпълнение на Наредба №1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на 
персонала, зает в системата на народната просвета е извършено индивидуално 
оценяване  на резултатите от труда на директорите на детски гради ни и училища в 
община Берковица, през учебната 2013/2014 година, за определяне на  допълнително 
трудово възнаграждение.  
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В детските градини на  територията на община Берковица са приети 465 деца. 
Ежемесечно се отчита средна месечна посещаемост. Редовно се извършват проверки и 
се изготвя информация за дейността на детските градини. 

Във връзка с публичното обсъждане на варианти на програми за предучилищно 
възпитание и подготовка, са проведени работни срещи с учители и директори на 
детските градини. Обобщени са мненията на педагогическата колегия и е изпратено 
становище до Регионален инспекторат по образованието – Монтана. Главен експерт 
„Образование“ взе участие и в обсъжданията на областно ниво, организирани от РИО – 
Монтана. 

В изпълнение на спортния календар на МОН на общинско ниво са организирани 
и проведени Ученически игри по шест вида спорт. В игрите взеха участие 39 отбора с 
399 състезатели. За областен кръг се класираха 18 отбора от различни възрастови 
групи. 

През месец февруари в град Берковица се проведе Общински кръг на 
Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, 
включена в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерство на 
образованието и науката за учебната 2013/2014 година. Участие в състезанието взеха 
пет отбора от училищата на територията на Община Берковица. Отборът на  III ОУ 
„Иван Вазов“  представи община Берковица на Областно ниво. 

Община Берковица се включи в старта на Националната кампания на тема: 
„Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“, която се организира от ДАЗД 
в партньорство на държавни институции и активното съдействие и участие на общини. 
Мото на кампанията: „Да предпазим живот! Да променим мисленето“. В рамките на 
кампанията се проведе конкурс за детска рисунка тема: „Победи опасността“. 

 
Изпълнява се проект „Превенция и образование – сътрудничество между 

местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните 
институции”, финансиран по Регионално партньорство на секторна програма 
„Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”, Договор №LLP-2013-COM-RP-
04 от 10.10.2013 г. Проектът се реализира за срок от 2 години (от 01.08.2013 до 
31.07.2015 г. ). Партньор по проекта е община Елбльог, Полша. Проектът предвижда 24 
мобилности от община Берковица и разработване на стратегии и в двата региони, 
насочени към децата и младите хора. Стойност на проекта – 159400 лв. 

От 5 до 11 май 2014 г. в Полша се проведе  третата официална  
работна среща по проект „Превенция и образование – 
сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към 
училищата и образователните институции”, Договор № LLP-
2013-COM-RP-04 между Община Берковица и Център за 
развитие на човешките ресурси, финансиран по Регионални 

партньорства на секторна програма „Коменски” на Програма „Учене през целия 
живот“, организирана от координатора на проекта Община Елбльог.  Община 
Берковица бе представена от служители на администрацията, Трето ОУ „Иван Вазов“ 
гр. Берковица и РУП Берковица. Българската делегация и партньорите от Полша взеха 
участие в  панелни  дискусии на теми: 
–          Училищна програма за превенция, какво трябва да съдържа програмата? Как да 
я създадем правилно? Анализ на училищна програма за превенция на Гимназия № 6, гр. 
Елбльог; 
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–          Подобряване на качеството и различните методи на обучение на учителите в 
областта на превенция срещу опасностите; 
–          Разработване на дългосрочно превантивно и образователно сътрудничество 
между местните власти, училищата и полицията (ефективна реакция и намаляване на 
броя на патологичните явления – зависимост от наркотици и алкохол, домашно насилие 
и проституция); 
–          Обсъждане на избраните програми за превенция, провеждани от местната 
полиция, насочени към училищата и образователните институции в Елбльог; 
–          Задачи и задължения на районния полицай към училище или образователните 
институции; 
–          Определяне на целите и задачите за превенцията в училищата (цели, задачи, 
методи на работа, очаквани резултати, методи за оценка); 
–          Как да се повиши нивото на информираност на децата и младите хора в областта 
на опасностите? Как да се създаде чувство на отговорност за извършено нарушение? 
Как да научим младите хора да спазват закона и социалните правила? 
–          Разработване на иновативни методи в областта на превенцията срещу 
опасностите. 
Организирани бяха и работни срещи, посещения и представяне на изпълнените до 
момента дейности по проекта. Всички участници в проекта и работните срещи 
получиха  сертификати за участие. 

Изготвяне на проект „Адаптация на децата от ромски произход чрез иновативна 
ранна превенция на отпадане от образователната система” за Конкурсна процедура 
33.13-2014 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства по Приоритет 1.: Осигуряване на равен достъп до качествено 
образование на децата и учениците от етническите малцинства – теми: Адаптацията на 
деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не 
е майчин; Подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и 
училища.  

Разработен е Общински план за младежта, който е приет от Общински съвет – 
Берковица. 

Изготвени и изпратени до областния управител са: 
-Индикативна рамка за изпълнението на Национална стратегия за младежта;  
-Отчет за 2013 г. по изпълнение на „Национална стратегия за младежта 2010-

2020 година.“ 
-Аналитична справка по Отчета за 2013 година. 
-Информация за изпълнение на плановете за действие, в подкрепа на 

интеграционните политики, които се изпълняват на територията на община Берковица. 
С оглед политиката за осигуряване на подкрепа на младите хора, Община 

Берковица отпуска три броя стипендии (две социални и една за отличен успех) за 
студенти, обучаващи се във Висше учебно заведение.  

Кметът на община Берковица Димитранка 
Каменова е носител на приза „Най-добър социален 
партньор – кмет“  в Седмия  национален едноименен 
конкурс на Съюза на българските учители /СБУ/.  По този 
повод в интервю за вестник „Учителско дело“ г-жа 
Каменова споделя, че:  „Целта ни със СБУ е обща – да ги 
има училищата, те да се развиват добре, хората да са 
сигурни за работното си място“. 
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 „За мен образованието не е просто приоритет. То е кауза и има важна основополагаща 
роля за ефективността и успеха на управлението. Ние непрекъснато търсим начини за 
обновяване на материално-техническата база. На ниво община в Берковица е създадена 
информационна банка с база данни за всяко дете в отдел „Образование“, свързана с 
проследяване движението му в рамките на общината от детската градина към 
училището до 16-годишна възраст, актуализиране на информацията при промяна на 
адреса на семейството и детето, поддържане на информация по отношение на 
образованието, което получава.“  В основата  на положителните промени в сферата на 
образованието стои Синдиката  на българските учители и занапред община Берковица 
ще продължава да развива ползотворно сътрудничество със Синдиката. 

Новата 2014 година донесе нова придобивка за учениците и учителите от І ОУ 
„Н. Й. Вапцаров” – обновен и превърнат в многофункционална зала столова, с модулна 
сцена за учебни тържества, изяви, празници и представления. Част от финансирането е 
по проект УСПЕХ.    

На 15 септември Второ основно училище „Христо 
Смирненски“ – Берковица отвори гостоприемно врати за 
своите ученици. С всяка изминала година училището се 
разхубавява чрез реализирането на множество проекти и 
с помощта на спонсори. 
 Учениците влязоха в ремонтирани класни стаи, 
оборудвани с нови мебели, съвременен санитарен възел, 
фитнес зала, изнесена класна стая. Компютърният 
кабинет посрещна децата изцяло обновен. Училищният 

стол е уютно място за хранене, а физкултурният салон предразполага  за спорт с нови 
уреди. Прекрасно място за спортуване е и баскетболното игрище с мека настилка. 
 Великолепно озелененият  двор с цветна градина, иглолистни дървета, кестени  
доставя естетическа наслада за очите. Съвместните усилия на ръководството и на 
колектива на учебното заведение за качествено образование и по-добра материална 
база дават положителен резултат. 

Последната седмица на месец февруари в общинските училищата в гр. Берковица се 
проведоха различни инициативи и събития, целящи превенция на насилието и тормоза 
в училищата. В Трето ОУ „Иван Вазов“ и Гимназия „Д-р Иван Панов“, местни 
партньори по проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти 
и полицията в съдействие с Районно управление „Полиция“ гр. Берковица и Община 
Берковица на 24 февруари 2014 г. актьорите от театър „Цвете“ представиха форум 
театрално представление „А ти какво би направил?“.  На учениците им бе представено 
едни от най-често срещаните сцени на насилие в училище и им бе дадена възможност 
да се идентифицират с героите, да говорят за тяхната мотивация и чувства в различните 
моменти от развитието на  историята, да съпреживеят емоциите на жертвата, да бъдат 
мотивирани да потърсят начин да облекчат положението й.  

Оборудване по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” получи 
Второ основно училище „Христо Смирненски” – Берковица. Във времето за отдих 
децата вече ще разполагат с нови баскетболни кошове, боксови ръкавици, футболни 
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врати, вратарски ръкавици, мрежи и комплекти ракети за тенис на маса, обръчи. На 
дванадесетте пейки учениците ще почиват след своите 
занимания. 

Във физкултурния салон на учебното заведение бяха 
поставени нови мрежи за волейбол и за бадминтон. В 
дейностите по интереси децата ще могат да рисуват с 
водни бои, флумастери и тебешири и да моделират с 
пластелин. Учениците ще могат да се забавляват с 
образователните, опознавателните и занимателните игри. 

През месец октомври и ноември за спортната подготовка 
на учениците бяха доставени спортни дюшеци и шведски 
стени, за самоподготовката им – маркери и гъби за бяла 
дъска, а за организирания отдих и заниманията по 
интереси – моливи, блокчета за рисуване, гланцови 
блокчета, скицници, флумастери, дъски и ножчета за 
работа с пластелин, образователни и опознавателни игри, 
пъзели, цветни листа и шах. 

На 15 септември  учениците от Второ основно училище „Христо Смирненски“ – 
Берковица влязоха в ремонтирани класни стаи, оборудвани с нови мебели, съвременен 
санитарен възел, фитнес зала, изнесена класна стая. Компютърният кабинет посрещна 
децата изцяло обновен. Училищният стол е уютно място за хранене, а физкултурният 
салон предразполага  за спорт с нови уреди. Прекрасно място за спортуване е и 
баскетболното игрище с мека настилка. 
   

Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни 

На 20.02.2014 година Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните /МКБППМН/, съвместно с РУ 
„Полиция“ гр. Берковица и Общински съвет по 
наркотични вещества гр. Монтана (ОСНВ) стартираха 
превантивна кампания сред учениците в основните 
училища и гимназиите в гр. Берковица за превенция 
употребата на наркотични вещества. Първите посетени 
 училища бяха II ОУ „Христо Смирненски“ и III ОУ 
„Иван Вазов“. Гостите от ОСНВ  представиха на 
вниманието на децата презентация на тема 
„Психоактивните вещества“, след което децата гледаха 
филма „Марихуана“. Накрая на  учениците бе пусната и 
презентацията „Зависим-независим“, която е особено 
въздействаща и представя двете страни на употребата и 
неупотребата в снимки.На децата бе дадена възможност 
не само да задават въпроси, но и да участват активно по 
време на презентациите. За изявилите се ученици имаше 
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и награди. Всички деца получиха множество материали и брошури. Училищата 
получиха плакати, представящи нагледно как влияят основните групи наркотични 
вещества върху органите в човешкото тяло. 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (МКБППМН) към Община Берковица организира масирана кампания 
във всички основни училища и гимназии на територията на общината преди началото 
на лятната ваканция. Инициативата се реализира съвместно с Местната комисия за 
борба с трафика на хора – гр. Монтана (МКБТХ) и тяхната младежка секция, 
представлявана от ученици – доброволци. Целта е превенция на рисковото поведение 
сред децата, а методът, по който се реализира кампанията, е на принципа „деца 
обучават деца“. Доброволци работиха с учениците от шестите и седмите класове. 
Темата при по-малките бе „безопасен интернет“, а при по-големите ученици – „трафик 
на хора“. Инициативата продължи в IV ОУ „Г.С.Раковски“. Там доброволците работиха 
с четвърти клас относно безопасния интернет и с шести, седми и осми клас по темата с 
трафика на хора.  

Дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) като структура към Община Берковица е 
уредена с чл.10 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните (ЗБППМН), като акцентът е поставен върху организацията, 
ръководството и контрола на дейностите по превенция и противодействие на детското 
асоциално поведение – възпитателната работа с децата в конфликт със закона. 

В МКБППМН  Община Берковица със Заповед на Кмета на Общината са 
включени представители на съответните институции на ниво община (РУ „Полиция“, 
Дирекция „Социално подпомагане“,  директори на училища, лекар, юрист, експерти от 
ОбА-Берковица – общо 11 човека). 
 В резюме дейността на МКБППМН Община Берковица се състои в следното: 

Реализирани кампании по превенция на детското асоциално поведение: 
 Безопасен интернет – във всички основни училища на територията на общината; 
 Трафик на хора - във всички основни училища на територията на общината; 
 Сексуално рисково поведение – в гимназиите на територията на общината; 
 Информационна кампания сред подрастващите за спазване на вечерен час, за 

ограниченията и санкциите, които предвижда закона напр. за посещаване на 
питейни и хазартни за употреба на алкохол, цигари, наркотици и т.н. – във 
всички основни училища и гимназии на територията на общината; 

 Разпространена декларация по Приложение №1 към чл.6, ал.3 от НОПОРСТОБ 
за придружителите на непълнолетните лица след определения в Закона за 
закрила на детето вечерен час 

 Превенция на употребата на психоактивни вещества – във всички основни 
училища и гимназии на територията на общината 
 

За отчетния период са съставени 17 броя АУАН и 14 броя наказателни 
постановления. Всеки един от родителите се кани на среща-разговор, на която се 
обсъждат причините и мотивите на родителите. Стремежът винаги е те да бъдат 
убедени в предимствата и необходимостта от образование за децата. Често се налага 
да бъдат консултирани по различни въпроси от възпитателен, социален или битов 
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характер. Понякога се налага да се осъществява вътрешносемейна медиация, 
медиация по линията семейство – училище – други институции. В тази дейност 
работим съвместно с гл. експерт „Образование“ в Общината. 
Представител на МКБППМН, съвместно с инспектор ДПС и представители на РУ 
„Полиция” организират проверки за посещаването от страна на малолетни и 
непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове 
след изтичане на определения вечерен час. При отправена покана задължително се 
включваме при СПО за вечерен час. Местната комисия участва и при обходите на 
мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца.  

 
Помощни органи към МКБППМН Община Берковица 
 

 От 15.01.2014 год. започна работа Консултативен кабинет към Местната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните. В него  се осъществява консултативна и възпитателно-
корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и техните родители 
или лица, които ги заместват, както и дейности по превенция на 
противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и 
непълнолетните. Два пъти седмично – в сряда и в петък, от 15.00 до 17.00 часа, 
специалисти (педагози и специален педагог) – обществени възпитатели към 
МКБППМН   дават консултации.  
Обществени възпитатели 
МКБППМН Община Берковица разполага с трима обществени възпитатели, 

които са с голям опит и стаж в директната педагогическа, корекционна  и 
превъзпитаваща  работа с деца с отклоняващо се и/ или престъпно поведение, с тежък 
рецидивизъм, с висока агресивност, със силни зависимости и системни злоупотреби с 
психоактивни вещества, със психически или ментални нарушения,  деца, преживели 
различни форми на насилие (сексуално, физическо, психическо,емоционално, системно 
неглижиране и PАS – синдром на родителско отчуждение), трафик на хора и 
проституция, с дисфункции в семействата или с пълна липса на семейство, т.н. 

Сметнато средноаритметично на всеки един от обществените възпитатели се 
падат по 6,33 деца, с които се работи индивидуално или в група, работата продължава с 
месеци (съгласно разпоредбата на чл.13, ал.6 от ЗБППМН надзорът е с 
продължителност до 1 година), а честотата на срещите в общия случай е два пъти 
седмично по 1-2 часа. За всеки нововъзложен случай на дете възпитателят подготвя 
План за индивидуално-възпитателна работа, който се съгласува от Секретаря на 
комисията преди да започне същинската работа с детето. 

За всяка среща с дете, родител, учител или друго свързано със случая лице, 
възпитателят подготвя тема, материали, различни методики като напр. ролеви игри, 
тренинги, артерапевтични приоми, т.н. За всяка проведена среща, се изготвя 
протокол,придружен с  подпис на лицето, с което е проведена срещата, положен върху 
специално удостоверение. 

 
Възпитателни дела 

Към 31.12.2014 год. в МКБППМН Община Берковица са постъпили 47 
преписки/ сигнала, касаещи прояви на малолетни и непълнолетни деца.  

Образуваните възпитателни дела за отчетния период са 55 броя, а разгледаните – 
46 броя.  
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От името на Община Берковица и на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните бяха наградени над 30 
деца от Берковица, заслужили номинация на свои съученици и учители в конкурса на 
комисията „Добрите дела“. Сред тях е Кристиян Петров от Лесотехническата 
професионална гимназия в Берковица, който от дълги години помага на свой съученик, 
страдащ от детска церебрална парализа. Останалите награди са присъдени на децата за 
връщане на намерено портмоне с пари, за оказване на помощ на пострадали на улицата, 
за даване на храна и грижи за бездомни животни, за връщане на намерени мобилни 
телефони и други.  

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

            И през 2014 г. дейността на Община Берковица в сферата на социалните 
дейности бе насочена към повишаване качеството на предоставяните социални услуги 
на територията на Общината и подобряване на координацията между институциите за 
гарантиране ефективността на социалната политика. 

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите 
на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Развитието на социалните услуги в 
общината е от особена важност за преодоляване на социалната изолация и за 
осигуряване на достоен начин на живот на определени рискови групи от населението. В 
изпълнение на своята социална политика Община Берковица активно работи за 
осигуряване на по-добри и достойни условия на живот и възможности за социално 
включване на групите в социален риск, като мобилизира всички ресурси – човешки и 
материални.  

През този отчетен период в  социалната сферата  бяха извършени следните 
дейности:  

1. Реализиран е  проект към фонд „Социална закрила „ МТСП – „Обществена 
трапезария гр.Берковица”. Отпуснатите средства от фонд „Социална закрила” към 
МТСП за реализирането й през периода 01.01.2014г.- 30.04.2014г. и от 01.10.2014г.-
31.12.2014г. са в размер на 24 602,40 лв. Осигурената храна – супа, основно ястие и 
хляб се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж за 72 социално слаби лица.  

2. В Община Берковица  функционира Домашен социален патронаж, в кухнята 
на който се приготвя храна за възрастните хора и хората с увреждания от община 
Берковица. Цялостната издръжка на ДСП е местна дейност. Общо разходите за 
дейността са в размер на 106 522лв. /в т. ч. от събрани такси: 42 800лв./. Въпреки, че в 
други общини подобни дейности отдавна са закрити, в Община Берковица, вярвайки,  
че услугата е необходима за значителен брой потребители, за 5 дни от седмицата се 
осигурява хляб, супа, основно ястие и десерт. Услугата се ползва от 190 възрастни и 
хора с увреждания  от цялата общината. Менютата са съобразени с възрастта и 
особеностите в храненето на възрастните хора и инвалидите. При необходимост се 
изготвят и диетични менюта.  Минималната такса дава възможност на повече жители 
на общината да ползват услугата. Храната се доставя до домовете на жителите на града 
и селата.  
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ПРОЕКТ:„Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален 
патронаж“, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община 
Берковица“ финансиран при изпълнение на Договор № 46/3/3210253/03.09.2013 г., 
подписан тристранно между Община Берковица,  „МИГ-Берковица и Годеч“ и 
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция 
  
В социалния патронаж бе доставено и монтирано професионално кухненско 
оборудване: печка електрическа с 6 плочи, фурна и отоплител; електрическа пекарна с 
3 фурни; газов котлон с 2 горелки и отворен шкаф; тиган електрически обръщателен; 
планетарен миксер 10 литра за теста с 3 накрайника; зеленчукорезачка -3000-2500 – 
комплект с 5 ножа; картофобелачка и бойлер 200 литра, със стойност на договора 19 
685.00 лева без ДДС, или 23 622.00 лева с ДДС.  На 17 декември 2013 г. на Домашен 
социален патронаж – Берковица бе предоставен и нов автомобил - ван за нуждите на 
социалното заведение, окомплектован с четири броя фабрично нови джанти, комплект 
зимни гуми и комплект летни гуми“, марка  Dacia, модел Dokker Van: със стойност на 
договора 15 550.00 лева без ДДС , или  18 660.00 лева с ДДС . Доставката на 
превозното средство е на база подписания на 3 септември 2013 г. първи договор на 
Община Берковица – Договор № 46/3/3210253/03.09.2013 г., тристранно с  „МИГ-
Берковица и Годеч“ и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по проект 
„Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж“, 
предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица“. Той е по Ос 
3, Мярка 321 „Основни услуги на населението в селските райони“ с входящ номер 
ЗП321-001, подаден на 14.11.2012 г.  

Проектът е реализиран и месец октомври 2014г. е подадена заявка за 
окончателно плащане към Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. 

 
3.Изграден е  Център за настаняване от семеен тип  по програма Развитие на 

селските райони  ДФ Земеделие на стойност - 702 267лв.   
4. Разкрит е Център за обществена подкрепа със заповед №РД 01-

218/14.02.2014г. на изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане с 
капацитет 30 места и численост на персонала 6 щатни бройки. Социалната услуга е 
нова за общината  и ще се развива като дейност, насочена към деца и семейства в 
риск. Основната цел на разкрития Център за обществена подкрепа е подпомагане на 
уязвими групи деца и семейства и подобряване качеството им на живот, чрез 
предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, превенция на 
насилието и отпадането им от училище, обучения и умения на деца в риск за 
самостоятелен живот, подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви, подкрепа 
на приемни родители и осиновители. Всички предоставяни в Центъра услуги са 
безплатни за гражданите на община Берковица.  

На 16 юни 2014 г. бе открит Центърът за 
обществена подкрепа. Амбиция на ЦОП Берковица 
ще бъде подобряване качеството на живот и 
социалните умения на децата в риск и техните 
семейства чрез прилагане на нови, устойчиви и 
комплексни подходи в работа с уязвимите групи с 
цел превенция на социалното изключване и 
преодоляване на неговите последици.  
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5. И през 2014г. продължава реализацията на  проект „ Подкрепа за достоен 
живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” към МТСП – назначени 62 лични 
асистенти обслужващи 82 потребителя. Обща стойност на проекта 939 973,58 лв. 

6. Сключен договор  за доставка на хранителни продукти по проект 
„Обществена трапезария гр.Берковица “ за периода 01.01.2014г. – 30.04.2014г. 

7. Сключен  договор  за доставка на хранителни продукти по проект 
„Обществена трапезария гр.Берковица“ за периода 01.10.2014г. – 31.12.2014г. 

8. Сключен договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на 
общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община 
Берковица за 2014г. 

9.  Проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти 
за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на 
община Берковица за 2015г“. 

10.  Проведена обществена поръчка с предмет  „Приготвяне и доставка на готова 
храна за деца и възрастни по обособени позиции за нуждите на ДДМУИ – гр. 
Берковица и ДДЛРГ „Люба Тенева“-гр. Берковица. 

11.  Сключен договор за „Приготвяне и доставка на готова храна за деца и 
възрастни по обособени позиции за нуждите на ДДМУИ – гр. Берковица и ДДЛРГ 
„Люба Тенева“-гр. Берковица. 
           12. Изготвен доклад по изпълнението на общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги – Община Берковица 2013г. Приет с Решение на ОБС № 1005 от 
протокол № 42/30.04.2014г. 

13. Изготвена справка за натуралните показатели по проекто–бюджет 2014-
2017г. за социалните услуги предоставяни в специализираните институции и 
общността. 

14. Изготвен годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия в община Берковица за 2015г. Приет с Решение на ОБС № 1006 от протокол 
№ 42/30.04.2014г. 

15. Изготвени заповеди- 7бр. 
16. Проведени заседания на комисията за закрила на детето – 1 бр. 
17. Във връзка с подадени заявления за социални погребения - обработени 

документи и комплектувани преписки на 2 погребения. 
18. Преписки свързани със социалната дейност -25 бр. 
19. Преписки „Обредни дейности“-10 бр.  
20. Жалби – 6 бр. 
21. Издадени удостоверения за настойничество и попечителство- 8 бр. 
22. Внесени докладни -23 бр. 
23. Изготвяне на статистически отчет за медицинските специалисти по здравни 

грижи в учебно възпитателните заведения. 
24. Преписки свързани със здравеопазването- 11 бр. 
25. Участие в проведени 11 заседания на пробационен съвет. 
26. Участие в проведени заседания и разгледани 34 възпитателни дела на 

МКБППМН. 
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ПРОЕКТ: „Подобряване качеството на предоставяните социални услуги в Дом за 
стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица, община Берковица“, 
 
финансиран при изпълнение на Договор № 46/3/3211045/04.08.2014 г., подписан 
тристранно между Община Берковица,  „МИГ-Берковица и Годеч“ и Държавен фонд 
„Земеделие“ – Разплащателна агенция. Проектът е на стойност 149 980 лв. без ДДС 
(179 976 лв. с ДДС), като безвъзмездната финансова помощ е 100%. Предвидените 
дейности са: Доставка на медицинско оборудване на стойност 42 960 лв. и включва 
– болничен шкаф с подвижна масичка за хранене – 130 броя; медицински шкаф за 
лекарства – 5 броя; болнична носилка тип „Количка“ – 1 брой; хоризонтален автоклав 
клас В – 1 брой; сух стерилизатор с работен обем 100 л. – 1 брой; Доставка на 
оборудване за перално отделение на стойност 36 960 лв. и включва – пералня с 
капацитет 35 кг. сухо пране – 1 брой; сушилня с капацитет 35 кг. на зареждане – 1 брой 
и гладачен каландър – 1 брой; Доставка на оборудване за рехабилитация и спорт на 
стойност 3 660 лв. и включва – велоергометър – 2 броя и бягаща пътека с функция за 
„Скандинавско ходене“ – 3 броя; Доставка на специализиран автомобил за превоз 
на хора с увреждания и инвалиди на стойност 95 640 лв. Целта на проекта е да се 
подобри качеството на предоставяните социални услуги в дома, да се подобри достъпа 
до социални и културни дейности, да се подобри качеството на живот на ползвателите 
на услугата. 

Към настоящия момент се осъществява предварителен контрол от 
ДФ“Земеделие“ на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на заложените 
дейности. 

Срок за изпълнение на договора: май 2015 г. 
 
 

На 17.09.2014 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Берковица бе 
подписан договор по оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“ по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не 
изоставяме нито едно дете“ Компонент 2: Разкриване на социални услуги в 
общността, бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12. Наименованието на ПРОЕКТА е : 
Ново начало - разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с 
увреждания в Община Берковица“. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и 
е на стойност 179 044,56 лева.  
 

Цел на проекта: да реализира устойчив модел за дейнституционализация на деца 
и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на 
резидентна форма на услуга в общността в Община Берковица. 

Основни дейности по проекта са: 
1.  Организация и управление на проекта 
2. Подбор и подготовка на персонала 
3. Адаптационни дейности и подготовка за преместване на децата / 

младежите 
4. Преместване на децата и младежите 
5. Информация и публичност на проекта 
6. Предоставяне на социална услуга ЦНСТ 

 
 
 



Отчет за дейността на общинска администрация гр. Берковица за 2014 г. Страница 77 

 

Продължава предоставянето на социалната услуга приемна грижа, реализирана по 
ПРОЕКТ „И аз имам семейство" по Договор BG051PO001-5.2.11-0001-C0001,  Схема 
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 
„ПРИЕМИ МЕ“. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане, чрез 
Дирекция „Закрила на детето“. Община Берковица е партньор по проекта от 08.12.2011 

Основна цел на проекта: Да се подкрепи процеса на деинституционализация на 
деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна 
грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. 
Община Берковица е една от 82-те общини, която предоставя социалната услуга 
„приемна грижа”. 

От стартирането на проекта до момента в общината има утвърдени 7 
професионални приемни семейства, в които са били настанени 11 приемни деца. От 
тях 2 са осиновени в чужбина, а 1 е реинтегрирано в биологичното си семейство. 
Децата настанени в приемни семейстава в община Берковица  към момента са общо 8 
момичета и момчета, на възраст от 0 до 12 години. 

Получените средства от стартирането на проекта до 31.12.2014 г. са 155 181,96 
лв., като за 2014 г. безвъзмездната помощ е в размер на 82 659,17 лв. 

Срок на проекта: 31.05.2015 г. 
 

През 2014 г. от Община Берковица бяха издадени 31 броя „Карти за паркиране на 
хора с увреждания", съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата и 
изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение към 
Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европейския съюз. 
 
 
В обновен офис ще провежда своите заседания Общинската организация на синдиката 
на българските учители в Берковица. Ремонтът на помещението е направен с 
общински средства. На официална церемония председателят Алеко Куньов благодари 
от името на всички учители на кмета Димитранка Каменова за ефективната работа в 
социалната сфера и подобрената комуникация между кмет и синдиката. Изградено е 
много добро социално партньорство с местната структура на СБУ в лицето на г-н 
Куньов и се взимат най-правилните решения за образованието.  
 
 
С оглед политиката за осигуряване подкрепа на младите хора в Община Берковица и 
през следващата година ще бъдат отпуснати стипендии за студенти, редовно 
обучение.  На работно заседание на комисия, определена със Заповед на кмета РД-15-
666 /29.10.2014 г./ бяха одобрени трима кандидати за стипендии, отпускани от 
общинския бюджет. В съответствие с изискванията на чл.4 и чл.6, т.3, от ПОССОБ 
/Правилника за отпускане на стипендии на студенти от Община Берковица/, 
комисията е определила специалностите, от които общината има трайна нужда от 
изпълнителски и ръководни кадри, съобразявайки се и с приоритетите заложени в 
„Общинския план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020“. 
Стипендия за успех ще получи Кирил Евалин Георгиев, студент редовно обучение. 
Социални стипендии ще бъдат отпуснати на Радослав Юриев Младенов и Вилиана 
Ангелова Стефанова, студенти във ВУЗ.  
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 
На територията на Община Берковица функционира една детска 
ясла с разкрити 80 места, които в летните месеци достигат до 107 
деца от десет месеца до три годинки. Тази година се отпразнува 45-
ия рожден ден на Детска ясла – Берковица.  

И през 2014 г. продължи дейността  на „Детска млечна кухня" - 
услугите на кухнята се ползват от 180 деца. Храната е разпределена за раздаване в 1 
пункт. 

Пред 2014г. Детска ясла реализира успешно проект по ПУДООС за дейности по 
национална кампания „ За чиста околна среда - 2014” - ПРОЕКТ “  Формиране на 
екологична култура у децата в Детска ясла гр.Берковица” на стойност 4987лв. 
Изградена беше детска площадка и бяха засадени нови растителни видове – 
декоративни храсти и  многогодишни цветя. 
 Извършен е частичен ремонт на кухненския блок, като са закупени и някои нови 
кухненски уреди – хладилник/фризер, месомелачка, кухненски шкафове. Извършен е 
ремонт на ел.инсталация в парокотелното. 
 Предстои ремонт на парокотелното помещение.    
 
 
Изготвен ПРОЕКТ „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла гр. Берковица, община 
Берковица“ подаден към Национален доверителен еко фонд. Проектът е одобрен от 
НДЕФ и ни уведомяват, че ще бъдем поканени за сключване на договор, когато бъде 
осигурено финансиране. Към този момент не е подписан договор за финансиране. 
Стойността на проекта е 312 978,74 лв. с ДДС. Има изготвен работен проект и издадено 
разрешение за строеж. 

 

Министерството на здравеопазването отпусна 89 770 лева финансиране на медицински 
дейности в болницата в Берковица. На 17 юли 2014 г. прокуристът на „МБАЛ“ ЕООД 
Юлия Веселинова е подписала допълнителното споразумение със здравното 
министерство. Средствата се отпускат за малки общински болници, които се намират в 
труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната. Списъкът на тези болници е 
изготвен от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 
Основните критерии при изготвянето на списъка с общински болници, които да 
получат субсидии, са отдалечеността на повече от 40 км. от областното здравно 
заведение, възрастовата структура на населението, медицинският екип, който обслужва 
населеното място.  
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ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА, СПОРТ 

ТУРИЗЪМ 
 
          С цел развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни 
и атрактивни туристически продукти и услуги се изработиха рекламни материали, 
свързани с туризма: различни видове сувенири – сувенирни чинии, стативи, магнитни 
и брошури с подробна карта на града, адреси на всички места за настаняване, GPS 
координати и информация за други интересни обекти, които могат да се видят в 
близост.   

За популяризиране възможностите за туризъм в Берковица и реклама на 
съществуващите туристически обекти и културни забележителности, Община 
Берковица взе участие в 31-то издание на Международната туристическа борса  
ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2014, която се провeдe от 13 до 15 февруари 2014 г. в 
Интер Експо център – София. Изложението се организира под патронажа на 
Министерството на икономиката и енергетиката. Туристическата борса е 
предназначена за професионалисти и широка публика. Това е най-големият 
туристически форум в България и се провежда от 31 години. В борсата всяка година 
участват над 250 фирми и организации от България и над 20 страни от цял свят. 

Община Берковица участва в изложението със свой 
щанд, на който се популяризираше района като 
целогодишна туристическа дестинация, представяйки 
многообразните туристически ресурси и възможности за 
почивка на територията на община Берковица. 

Градът под Ком имаше възможност да представи 
природните си и културни богатства, като акцентът беше 
поставен върху популярността на Берковица като 
планински, климатичен и плодолечебен курорт. 

Програмата на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2014 е 
наситена и разнообразна. В трите дни на форума се 
организираха поредица от пресконференции, 
презентации на фирми, дискусии, кръгли маси. В нея са 
включени също и демонстрации на местни обичаи и 
традиции, дегустации, атрактивни развлечения. 

През 2014 г. Община Берковица получи сертификат за пълноправно членство в 
Асоциацията за развитие на планинските общини. Това стана на проведеното на 14 
март в Парк-хотел „Москва“ в столицата, заседание на Управителния съвет на 
Асоциацията. Участниците в заседанието обсъдиха инструментите за финансиране на 
проекти в планинските общини през новия финансов период 2014 – 2020 г. на ЕС, както 
и зелената инициатива за привличане на допълнителни средства за дейността на 
АРПОПБ. Асоциацията за развитие на планинските общини в Република 
България(АРПОРБ) е учредена в средата на 2006 година за решаване на проблемите 
свързани с по-тежките климатични, икономически и социални условия, в които се 
развиват общините от планинските райони. Целта е чрез активно включване в 
европейския интеграционен процес да се постигне балансирано и устойчиво 
икономическо развитие за тези общини.  
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За развитието на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на 
конкурентни и търсени атракции, които да допринесат за диверсификацията и 
териториалното разпространение на туризма, Община Берковица разчита предимно на 
възможностите на европейското финансиране, допълвайки го със собствен бюджетен 
ресурс, предвиден в Програмата за развитие на туризма на територията на община 
Берковица през 2014 г. 

За реализиране на дейностите по Програмата през 2014 г. са разходвани 9468 лв. 

Успешно се изпълненява ПРОЕКТ „Подкрепа за развитие на регионален 
туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и 
Годеч”  по оперативна програма „Регионално развитие” по схема за предоставяна на 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите”, чиято сновна цел е създаване и развитие на 
конкурентен регионален туристически продукт „Неоткритата тайна на Западна Стара 
планина” с цел увеличаване на броя на туристите в туристически район, обособен на 
територията на общините Вършец, Берковица и Годеч. По проекта в Туристическия 
информационен център Берковица са доставени хардуерна система и web приложение 
за консултиране на туристи. Общата стойност на проекта е 431 240 лева, като 
безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 95 % и 5 % е финансовото съучастие 
на трите партньорски общини. Продължителността на проекта е 24 месеца. 
Благодарение на проекта трите общини със своя общ туристически продукт взеха 
участие в: XІІІ-та туристическа борса „Вашата ваканция” в град Бургас на 24 и 25 
април; X-то туристическо изложение „Уикенд туризъм” в град Русе на 15 и 17 май; VІІ-
ми Черноморски туристически форум – Варна 2014, проведено в Гранд хотел 
„ДИМЯТ” в град Варна на 18 и 20 септември; Международното туристическо 
изложение TOP RESA, 23 – 26 септември в Париж, Франция. За да се популяризира 
територията на трите общини като единна туристическа дестинация, са изработени и 
рекламни материали. 

В дните от 22-25 октомври 2014 г. 
представители на общините 
Вършец, Берковица и Годеч взеха 
участие в международно 
туристическо изложение Tour 
Salon 2014 , което се провежда 
ежегодно в град Познан, Полша. 
Участието е в рамките на проект 
№ BG161PO001/3.2-02/2011/022 
„Подкрепа за развитие на 
регионален туристически продукт 
и маркетинг на териториална 
дестинация – общини Вършец, 
Берковица и Годеч”. Проектът се 
осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общините 
Вършец, Берковица и Годеч участваха със своя общ туристически продукт 
„Неоткритата тайна на Западна Стара планина”, който има за цел да популяризира 
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територията на трите общини като единна туристическа дестинация. Представянето на 
рекламните материали беше осъществено на националния щанд на България.  

ПРОЕКТ: „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура 
чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове и места за отдих и 
развлечения“, Държавен фонд „Земеделие“ одобри проект на Община Берковица за 
изграждане на информационни пунктове и места за отдих. Името на проектното 
предложение „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез 
изграждане на мрежа от информационни пунктове и места за отдих и развлечения“. 
Стойност на проекта е 66 486.68 лв без ДДС. Проектът е подаден към Фондация „МИГ 
– Западна Стара планина – Копрен – Миджур” по Мярка 313: „Разнообразяване и 
подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на мрежа от 
информационни пунктове и места за отдих и развлечения“. По проекта се предвижда да 
бъдат изработени и монтирани в селата: с.Гаганица, с.Бистрилица, с.Черешовица, 
с.Лесковец, с.Котеновци, с.Костенци, с.Комарево и с.Боровци по 1 брой еднотипни 
информационни пунктове и в две от селата: с.Гаганица и с.Боровци по 1 брой места за 
отдих и развлечения, даващи възможност на туристите и посетителите на целевия 
район за отдих и информираност за забележителностите на района.  
 Избран е изпълнител и е сключен договор през месец октомври 2014г. за : 
„Изработване и монтиране в селата: с.Гаганица, с.Бистрилица, с.Черешовица, 
с.Лесковец, с.Котеновци, с.Костенци, с.Комарево и с.Боровци по 1бр. еднотипни 
информационни пунктове и в две от селата: с.Гаганица и с.Боровци по 1 бр. места за 
отдих и развлечения“ . В началото на 2015г. предстои отчитане на проекта и подаване 
на заявка за окончателно плащане. 
 

Приключи подготовката, окомплектоването и подаването за класиране на 
ПРОЕКТ „Насърчаване на туристическите дейности в община Берковица чрез 
обособяване на нова туристическа атракция, експонираща местното културно-
историческо наследство в парк „Здравец“ гр. Берковица и обновяване на 
свързаната с нея туристическа инфраструктура и съоръжения“, подаден към 
Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
(ПРСР). Проектът е преминал успешно етап на одобрение от Сдружение „МИГ – 
Берковица и Годеч”. В момента се разглежда от експерти от ДФЗ – РА. Проектът 
предвижда обособяване на нова туристическа атракция в парк „Здравец“ гр. Берковица, 
експонираща богатото местно културно-историческо наследство: изработка и монтаж 
на 10 бр. мащабни миниатюри, изработени от полимер бетон, експониращи значими 
културно-исторически обекти за община Берковица. Също така се предвижда 
обособяване на места за отдих и развлечения за посетителите и обновяване на 
туристическата инфраструктура и съоръженията в парк „Здравец“ гр. Берковица. 

 
ПРОЕКТ „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на 
дървени пластики в парк „Здравец“, град Берковица и подобряване на 
свързаната с нея инфраструктура“, договор № 46/3/3130254 от 18.12.2013г., сключен 
между Община Берковица, „Местна инициативна група Берковица – Годеч“ и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, по мярка 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности“ на ПРСР 2007-2013 г. Реализирани са предвидените дейности по проекта, 
като обособяване на зони за изложение на дървени пластики и зона за отдих на 
посетителите, включващи поставянето на пейки, перголи, кошчета за боклук, беседка, 
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дървена детска къщичка, дървено детско комбинирано съоръжение, детски клатушки, 
информационна табела и соларно осветление на къта за отдих и изложените фигури.  
Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 88 744.54 лева без ДДС. 
Съгласувани са всички проведени обществени поръчки от ДФЗ-РА. В момента 
предстои издаване на разрешение за ползване от гл. архитект на община Берковица и 
подаване на заявка за окончателно плащане. Новата атракция ще допринесе за 
популяризиране на дърворезбата, като значим занаят за идентичността на района и ще 
спомогне за развитие на културния туризъм.  
 

ПРОЕКТ: „Насърчаване на туристическата дейност чрез изграждане на нова 
туристическа атракция, места за отдих и развлечения в парк „Св. Георги 
Победоносец“, гр. Берковица“. Стойност на проекта - 110 077,47лв. Степен на 
завършеност – подаден за класиране през 2014 г. Схема за финансиране – МИГ 
Берковица – Годеч.  
 

Нови информационни и указателни табели бяха поставени на възлови места в 
Берковица. Целта е да се улесни достъпа на пристигащите в града до хотелите и къщите 
за гости, както и обектите на културно-историческия туризъм. Информационните 
табели, които са поставени на входа и изхода на Берковица съдържат карта на града, на 
която са отбелязани местата за настаняване, забележителностите и информационния 
център. В непосредствена близост до тях са монтирани и указателни табели с хотелите 
и къщите за гости.  

 

Поставени са брошури с подробна карта на града, адреси на всички места за 
настаняване, GPS координати и информация за други интересни обекти, които могат да 
се видят в близост.  Целта е да се върви към развитие на туризма чрез ефективен 
маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги. 
Новите табели ще ориентират бързо и лесно гостите на Берковица, които ще получат 
допълнителна и подробна информация от брошурите.  

Принос за повишаване посещаемостта на града ни от гости и туристи през 
годината са културните мероприятия, провеждани в града – провеждането на 
Международния детски фестивал на изкуствата «Лачени обувки», Международен 
фолклорен фестивал «Балканът пее и танцува»; национални и християнски празници и 
други чествания, както и проведените спортни мероприятия. 

До края на 2014 г. отчетените брой нощувки са 5873, а размерът на 
постъпленията от туристически данък възлиза на 3058 лв.  

По данни на “Музеен комплекс - Берковица” към 31.12.2014 г. посетителите 
възлизат на 6157 броя. 
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Приключи подготовката, окомплектоването и подаването за класиране на 
ПРОЕКТ „Улесняване достъпа до местното културно наследство чрез обособяване 
на интерактивен експозиционен център в етнографския музей – гр. Берковица“. 
Проектът е подаден на 19 май 2014 г. за класиране към Европейско икономическо 
пространство, финансов механизъм 2009-2014, Програма БГ08 „Културно наследство и 
съвременни изкуства“, Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за 
обществеността“. Проектът предвижда строително-монтажни работи по подобряване 
физическата среда за достъп в Етнографския музей, обособяване на интерактивен 
експозиционен център в музея, със специален акцент върху улеснената достъпност на 
хора с увреждания, и предприемане на мерки за подобряване на ситуацията на 
представителите на ромското население. Стойност на проекта – 653247 лв. 

Община Берковица взе участие в Издание БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ – 
БОГАТСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ. То е част от инициативи и продукти 
БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ – ТОВА Е БЪЛГАРИЯ. Луксозно, пълноцветно издание, 
формат А4, с твърди корици, 416 пълноцветни страници с много снимки, текст и 
описание на богатството на българските региони - природни феномени, културно-
исторически забележителности и артефакти, църкви и манастири, български празници и 
обичаи. 

Съществена част от дейностите, пряко свързани с туризма е и категоризирането 
на туристически обекти – заведения за хранене и развлечения и средства за подслон. 
Извършена е промяна в обстоятелствата на 3 обекта, категоризирани са 12 
туристически обекти. Общо постъпленията от категоризация на туристически обекти 
възлиза на 3 680,00 лв. 

В края на изминалата година Министерството на земеделието и храните сключи 
договор с фирма “ЛИТ 2002” ООД, която поддържа картите на възстановената 
собственост за землищата на територията на Община Берковица. Това дава основание 
да продължи работата по изграждане на минералния водопровод, което е един от 
приоритетите на общинското ръководство. 

КУЛТУРА 

През 2014 година организирахме и проведохме многобройни и разнообразни 
културни мероприятия, като: 

 
І. Международни фестивали: 
 

1. Международен детски фестивал на изкуствата “Лачени обувки” – над 500 
участници от страната, Република Сърбия, Румъния и Русия.  

7 вокални групи и близо 40 млади таланти се надпяваха на сцената 
на берковското читалище в раздел „Музика“. Участниците са от 
Перник, Враца, Мездра, София, Червен бряг, Добрич ,Румъния и 
Берковица. Най-малката участничка от града домакин – четири 
годишната Божидара Сергеева очарова публиката със своята визия 

и изпълнения.  
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В програмата на фестивала интерес предизвика раздел „Модерни танци“, „Театър“, 
галаконцерта и награждаване на победителите, а кулминацията на вечерта беше огнено 
шоу. На 1 юни 2014 г. за всички малчугани и гости на града беше подготвена 
развлекателна програма,  киноложка изложба и демонстрация на служебни кучета на 
пл. Радичков, детски риболов в шадравана и стрийт шоу. 

2. Международен фолклорен фестивал “Балканът пее и танцува” - 486 участници 
от цялата страна се представиха в разделите: Градски фолклор – стари градски 
песни, показ на градски костюми; Духови, жанрови  и  сватбарски оркестри; 
Фолклорно танцово изкуство; Народни песни; Народни обичаи, легенди, 
гатанки; Показ на народни  носии;     Фолклор на етнически групи; Обработен 
фолклор. 

 
ІІ. Културни прояви с национално, регионално и местно значение: 
 

1. Велик водосвет с хвърляне на Светия кръст във водата за здраве; 
2. Тържествено честване на Националния празник на Република България 3 март; 
3. Традиционна Кушия на Тодоровден; 
4. Празничен концерт и програма от мероприятия по повод Великден; 
5. “Великден в Северозападна България” с участието на състави от Англия, 

Холандия и Белгия  - с. Замфирово; 
6. Международен ден на музеите 18 май; 
7. Празнично честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост 24 май; 
8. “Гушански сбор по Спасовден” – с. Замфирово; 
9. “Вазови дни”; 
10. Празник на Берковския Балкан; 
11. Празник на малината; 
12. Ден на Съединението на България 6 септември; 
13. Ден на Независимостта на България 22 септември; 
14. Международен ден на възрастните хора; 
15. Радичкови дни; 
16. Освобождението на Берковица; 
17. Коледни и новогишни празнични прояви; 
18. Изложби на художници в Градска художествена галерия. 

Танцов ансамбъл „Малинарка“ гр. Берковица и Ансамбъл “Гушанци” – с. Замфирово 
бяха удостоени със сертификата на Националната Секция на CIOFF – България, с който 
имат правото в периода от 2014-2018г. да ползват препоръките и подкрепата й при 
участия и фестивали в чужбина. Танцьорите се представиха отлично на Четвъртия нац. 
преглед на Фолклорните Ансамбли – CIOFF – България, който е официален партньор 
на Юнеско. Целта на този национален преглед е избиране на представителни ансамбли 
на Националната секция на CIOFF – България в различните категории за представяне 
на страната ни на Международните фолклорни фестивали в чужбина.  
Библиотека „Йордан Радичков” при Читалище „Иван Вазов 1872”- гр. Берковица, се 
включи в инициативата на министерство на културата „Чети с мен”. Основната цел е 
насърчаване четенето сред всички възрасти и поставяне на рекорд за масово четене. 
Мотото на кампанията е: ”Чети с мен, доведи приятел”. Масовото четене премина под 
патронажа на президента Росен Плевнелиев на 28.09.2014г. в Градската градина. В 
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събитието се включиха учениците от V,VI и VIIкл. на III ОУ”Иван Вазов”, техни 
близки и приятели.  

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 3 910 
954 лв. по бюджетите на общини за целево финансово 
подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. 
Средствата са планирани в бюджета и са предназначени за 
частични ремонти, художествено-творческа дейност и попълване 
на библиотечния фонд, закупуване на техническо оборудване, 

библиотечен и друг софтуер. Читалището в Берковица получи 16 900 лева за частични 
ремонтни дейности по сградата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни 
пространства, в това число е и читалище „Развитие 1928″ с. Замфирово за 
художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд.  

ПРОЕКТ „Ремонт и рехабилитация на Читалище с.Боровци/община Берковица и 
Читалищно настоятелство“. Проектът е одобрен. Начин на финансиране – Държавен 
фонд земеделие. Стойност – 390104 лв. Предстои избор на изпълнител. 

ПРОЕКТ „Ремонт и рехабилитация на Читалище с.Бързия/община Берковица и 
Читалищно настоятелство“. Проектът е одобрен. Начин на финансиране – Държавен 
фонд земеделие. Стойност – 420268 лв. Предстои избор на изпълнител. 

Освен театралните постановки, представени на сцената на читалище „Иван Вазов“ през 
2014, за първи път от много години насам една мечта на берковските любители на 
сценичното изкуство се сбъдна с музикалния театър „Българи от старо време“.  
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Мюзикълът „БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ“ ГРАБНА СЪРЦАТА НА 
МНОГОБРОЙНАТА ПУБЛИКА. Постановката бе дело на режисьора Марио Николов в 
музикално-драматичен театър „Константин Кисимов” Велико Търново. Режисьорът е 
избрал тази пиеса, защото е убеден в нейната актуалност и в необходимостта да се 
пренесе българската традиция, самобитност и дух в новото евровреме. Спектакълът 
има и своята успешна предистория. „Българи от старо време“ се играе дълги години с 
голям успех в Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“ – В. Търново и бе 
номиниран през 2006 г. за наградата на СБМТД „Кристална лира“.  
 
СПОРТ 
 

Община Берковица подпомага организационно и финансово всички лицензирани 
спортни клубове: Ръгби клуб “Балкански котки”, Клуб по биатлон “Ком - Берковица”, 
Ски клуб “Ком”, ОФК “Ком - Берковица”, ФК “Вихър Бързия”, Клуб по тенис на маса 
“Сталиа”, Клуб по ориентиране “Берковица 2000”, Клубът по карате “Берквитис” и 
Спортен клуб “Тони спорт”. С подкрепата на Общината продължава да се развива и 
Клубът по приложно колоездене. 

 
С П Р А В К А 

ЗА ГЛАСУВАНИЯ РАЗМЕР И РАЗМЕРА НА ОТПУСНАТИТЕ СУБСИДИИ ЗА 
СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.2014 г. 

      
 

№ 
по 

 
Клубове 

 
субсидия

100% 

 
субсидия 

90% 

 
Изразходено 

към 
31.12.2014г. 

% на 
изпълнение 

към 
31.12.2014г. 

 
 

Остатък 
ред  

     
1 Ски клуб "КОМ" 8836 7952 7800 88,27% 152 

 
2 Ръгби клуб 

"Балкански котки" 
7077 6369 6369 90%  

 
3 СК по  Биатлон "Ком-

Берковица" 
8786 7907 7907 90%  

 
4 ОФК Берковица 21461 19315 19315 90%  
         
5 Клуб по Тенис на маса 2929 2636 2636 90%  

6 ФК "Вихър" с.Бързия 3402 3062 3062 90%  

7 СК по Ориентиране 3198 2878 2878 90%  
  

8 Спортен клуб "Тони“ 
спорт" 

4930 4437 4437 90%  
  

9 Спортен карате клуб 
"Берквитис" 

4380 3942 3942 90%  
 

              ОБЩО :  64999 58498 58346 89,76% 152 
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Проведоха се следните спортни мероприятия: 
1. Ученическите спортни игри 2013/2014, като общинските първенци бяха 

официално наградени от Кмета; 
 

2. Млад огнеборец; 

На 30 април 2014 г. на стадиона в Берковица  се 
проведоха районните  състезания  на младежките 
противопожарни отряди „Млад огнеборец” 2014 г. В 
състезанието взеха участие 6 отбора от Берковица, 
Вършец и село Бързия. Всички участници показаха 
много добра подготовка и получиха купи, медали, 
грамоти и награди, осигурени от Община Берковица и 
фирми на територията на общината.  

  
3. Мотокрос в с. Мездрея; 
4. Мотосъбор; 
5.  Международният турнир по ръгби “Димитър Гаврилов – Тренера”; 
6. Отбелязахме деня на спорта 17 май със спортни състезания между училищата и 

награди; 
7. Проведени са два турнира по тенис на корт; 
8. Вторият кръг от Републикански шампионат по Приложно колоездене се 

проведе в Берковица. 

На 6 и 7 юни 2014 г. Берковица бе домакин на 
Втория кръг от Републиканския шампионат по 
приложно колоездене „ Младежта за 
безопасност на движението“. Участие взеха 7 
отбора от страната. 

На откриването присъства г-н Светослав Кръстев – председател на 
Национално движение „Приложно колоездене“. Участниците  се 
изявиха в  дисциплините – Майсторско управление на велосипед 
по техническа пътека, управление на велосипед в реална пътна 
обстановка и практически изпит за оказване на мед.помощ. 
Първият ден от шампионата състезателите решаваха 
индивидуални тестове по ЗДП и техническо владеене на 

велосипед. 

Клубът по биатлон спечели за седма поредна година 
проекта „СПОРТ ЗА ДЕЦА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“. 
Проектът е с продължителност шест месеца и има за цел 
да привлече голям брой деца желаещи да се занимават с 
този красив зимен спорт. Обучението е безплатно,  през 
зимните месеци. Междувременно  клубът продължава да 
трупа много успехи на международно ниво, както е 
известно възпитаничката на нашият клуб Десислава 
Стоянова ще бъде единствената жена участничка по 
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биатлон на Зимните Олимпийски игри в Сочи. Друг наш възпитаник  Петьо Иванов е на 
Европейско първенство по биатлон за мъже, жени и младежи. След състезанието Петьо 
заминава на Световно Първенство за младежи в Америка.  

Кметът на Община Берковица – Димитранка 
Каменова откри новопостроена спортна площадка за 
баскетбол и хандбал в Първо основно училище “ 
Никола Йонков Вапцаров“. С нея се цели оживяване 
на училищния двор и осигуряване на безплатен 
достъп до спортното съоръжение. Спортната 
площадка се реализира с целева субсидия от 
Републиканския бюджет на  стойност 55000 лева.  

На 2 юни 2014 г. бе открито ново баскетболно игрище. Спортното 
съоръжение е в двора на Гимназия „Д-р Иван Панов“. На него 
учениците имат възможност да тренират на открито. Средствата, 
вложени в баскетболното игрище са в размер на 59 000 лева от 
собствени капиталови средства на общината. 

 

ОБЩИНСКИ СПОРТНИ  ИМОТИ  

В съответствие с концепцията за развитие на спорта в град Берковица и реализиране на 
основната цел, а именно - разширяване и модернизиране на спортната база, и 
привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с националните и 
международни стандарти, през 2014 година бяха реализирани следните дейности: 

ПРОЕКТ „Ремонт на стадиона и спортни съоръжения находящи се в ПИ 
03928.509.72, парцел I, кв.16 по кадастралната карта на гр. Берковица“. Степен на 
завършеност – изпълнява се. През 2014 г. бе подписан договор с Управляващият орган. 
Бяха подадени документи за авансово плащане, бе сформиран екип за управление и 
беше избран изпълнител на СМР и строителен надзор. Схема за финансиране – ТГС 
България-Сърбия. Проектът предвижда подмяна на ролбана, ремонт и реконструкция 
на трибуните за зрители, ремонт на сградите, находящи се в имота, загробване на 
плувния басейн и изграждане на две комбинирани игрища – баскетбол/волейбол и  
тенис/футбол на малки вратички. 

На 15 октомври 2014 г. в гр. 
Ниш Сърбия се проведе 
работна среща на екипите по 
управление на трансграничния 
проект между Община 

Берковица и сръбската Палилула „Реконструкция 
на стадион и спортни съоръжения“. Стойността на 
проекта е 755 338,05 евро, за българската страна 
сумата е 644 388, 58 евро. Екипът по управление на 

проекта от българска страна бе с ръководител зам. кметът на Община Берковица 
Гергана Антонова, а от сръбска страна са присъствали Бобан Джунич, кмет на община 
Палилула и Никола Бозич, координатор по проекта. 
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Целите на срещата бяха: представяне и оценяване на текущата ситуация по за 
съвместни действия за подкрепа на спорта в трансграничния район“, координиране 
проекта, презентации на традиционни и социални мероприятия, дискусия на тема 
„Възможности на съвместни политики за промотиране на спорта и предвиждане на 
дейности по организиране на фестивала „Деня на предизвикателствата“. 
Планираните дейности по трансграничния проект са: Вътрешен и външен ремонт и 
подмяна на дограма на спортни сгради, построяване на комбинирано игрище за 
баскетбол/волейбол, построяване на комбинирано игрище за футбол/ тенис, ремонт и 
поставяне на нова настилка на писта за биатлон и писта за бягане, ремонт на външна 
ограда на стадиона, ремонт на съществуващите трибуни за зрителите, закупуване на 
оборудване за игрищата, подмяна външно осветление и провеждане на спортен 
фестивал. 

На 4 март 2014 г.  Общински съвет – Берковица и във връзка  с искане на Кмета на 
Община Берковица проведе извънредно заседание. Сесията премина с единствена точка 
в дневния  ред. С 18 гласа „за“ местният парламент даде съгласие за учредяване 
безвъзмездно право на строеж за „Частично преустройство и разширение на 
спортна зала в УПИ І, кв. 153, по плана на гр. Берковица” на името на 
Министерство на младежта и спорта и приемане на дарение в полза на Община 
Берковица на изградените и въведени в експлоатация обекти от ММС в последствие. 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ. 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за реализиране 
на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и 
създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, бе сред основните 
приоритети през 2014 г. 
Водейки се от тези основни принципи, може да се отбележи напредък в качеството на 
обслужване на гражданите и бизнеса през 2014 г. 
 
За постигане на високо качество на административните услуги, основните акценти в 
работата на администрацията, бяха насочени към:  

 укрепване на административната структура на общината, непрекъснато 
повишаване на прозрачността и отчетността в работата.  
 постигане на ефективност на общинска администрация чрез управление и 
развитие на човешките ресурси.  
 предоставяне на качествени административни услуги и използването на 
информационните технологии.  

Основните принципи, към които непрекъснато са се придържали и продължават да 
бъдат водещи в дейността на специалистите от звената за административно обслужване 
са:  
- равнопоставено, честно и любезно отношение към всички потребители, в това число и 
към гражданите в неравностойно положение;  
- открито общуване и осигуряване на изчерпателна, леснодостъпна и на разбираем език 
информация;  
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- стремеж към качествено и срочно изпълнение на услугите, което изисква 
непрекъснато взаимодействие и връзка с „бек офиса”;  
- търсене на обратна връзка, която показва доколко потребителите са удовлетворени от 
качеството на предлаганите услуги;  
- съвместна работа с други институции, което цели осигуряване на комплексно 
обслужване на потребителите;  
- услуги, достъпни за всички, които се нуждаят от тях чрез различни канали.  
Водейки се от тези основни принципи, може да се отбележи напредък в качеството на 
обслужване на гражданите и бизнеса през 2014 г.  
 
Контролен одит по системата за управление на качеството ISO 9001:2008.  
 

Сертифициращата организация  Си Ай България ООД през 2014 г. проведе 
контролен одит на системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008. 
Усилията на Общината са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички 
идентифицирани процеси, оказващи влияние върху съответствието с изискванията към 
административните услуги, качеството на тяхното изпълнение , както и на обучението 
и квалификацията на персонала.  

В резултат на проведения контролен одит се установи пълно съответствие с 
процедурите и документите по управление на качеството и нормативните 
изисквания, уреждащи дейността на одитираните структурни звена. Съставяните 
документи отговарят на Система за управление на качеството и се съхраняват според 
регламентираните изисквания, което потвърждава ефективността на въведената 
система.  

Община Берковица се ангажира да провежда ясна и последователна политика, 
чиято основна цел е свързана с непрекъснато повишаване на качеството на 
административните услуги и гарантиране на сигурността на информацията.  

Предстои внедряване и  на Стандарт  ISO/IEC 27001 – Система за управление 
сигурността на информацията (СУСИ).  

Резултатите от усилията на Община Берковица, насочени към 
оптимизиране на предоставянето на услуги и подобряване на връзката 
администрация – гражданин са:  

 Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните процедури  
 Спестяване на усилия, средства, труд и време на гражданите и администрацията  
 Актуална информация в реално време  
 Повишена прозрачност за процесите и услугите  
 Максимална обективност в обслужването  
 Ограничаване на корупционните фактори  

 
През 2014 година в „Центъра за услуги и информация на гражданите са 

регистрирани 10156 броя входящи документа, като в това число влизат писма, молби, 
жалби, заявления от граждани и фирми и заявления за извършване на административни 
услуги. Изведени са 8432 изходящи документа. За периода 01.01.2014г. до 31.12.2014 г. 
няма просрочени и неприключени преписки. 
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През 2014 г. подадените актуализационни съобщения от служба Гражданска 
регистрация и административно обслужване (ГРАО), свързани с промени на 
информацията за гражданското състояние на лицата с постоянен адрес в община 
Берковица са 1520 броя.  

Издадените удостоверения по искане на граждани през годината са 2572 броя. 
Обработени са 686 броя заявления за постоянен адрес и адресни карти за промяна на 
адресната регистрация на гражданите. Съставени са 404 броя актове по гражданско 
състояние (раждане, брак и смърт). 

 
Като стъпка за осъществяване на електронно управление, пред общинските 

администрации в страната бе поставена задачата за електронна обработка и подписване 
с електронен подпис на всички актове по гражданско състояние, съставени в периода 
2000-2010 година, като за краен срок беше посочена 2014г. През 2014г. служба 
ЕСГРАОН приключи  с въвеждането и подписването с  електронен подпис всички 
актове, съставени през посочения период. Това улесни административното обслужване, 
като позволява на гражданите да получат тази административна услуга от всяка една 
община на територията на страната, а не само от общината, съхраняваща хартиения 
носител на акта. Предстои подписването с електронен подпис на всички електронни 
лични регистрационни картони на населението на община Берковица, което ще 
подобри качеството и на останалите услуги, предоставяни от отдела. Предстои 
поетапно свързване на кметствата и кметските наместничества в община Берковица 
през 2014-2015 г. с интернет и предоставянето им на достъп до НБД „Население” , 
което ще  благоприятства осъществяването на този процес. 

 
 Продължава регистрацията на сградите в режим на етажна собственост. 
Извършва се  актуализация на информацията  в регистъра на етажна собственост.  
Регистрираните към 31.12.2014 г. сгради в режим на етажна собственост в Община 
Берковица са 115 /сто и петнадесет / броя.  
Сдружения, вписани в Регистъра по чл. 44 от ЗУЕС  - няма вписани. 
 
Служителите в администрацията на Община Берковица притежават добра 
квалификация, която е сериозен потенциал за професионално и служебно развитие. 
Смисълът на систематичното обучение е, както въвеждане на служителите в 
специфичните принципи и практика на административната дейност, така и последващо 
усъвършенстване на професионалните умения, квалификация и резултатност при 
изпълнение на служебните задължения на всички нива. 
Чрез ефективното прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на 
служителите в държавната администрация, идентифицираме потребностите от 
обучение на служителите. Целта е постигане на съответствие между необходимостта 
от обучение и практическото прилагане на резултатите от него. 
Резултатите за ефикасността, адекватността и ефективността от обученията 
проследяваме чрез използване на различни форми - оценката на обучавания за 
качеството и полезността на проведеното обучение, отразено в докладите, наблюдение 
на изпълнението, експертно мнение на прекия ръководител, обратна връзка, направена 
с клиентите на администрацията и др. 
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ОБУЧЕНИЯ 

През 2014 г. всички служители преминаха обучение в различни области.  

1. Реализиране на заложените дейности по ПРОЕКТ към ОПАК 1 – «Общинска 
администрация Берковица – съвременна и компетентна» - проектът беше успешно 
приключен м. май 2014 г. Стойност на проекта – 89680,70 лв.  

-  В периода 06.01.2014 г.- 08.01.2014 г. в хотел „Шипка“ гр. София се проведе 
обучение на пет броя служители от общинска администрация Берковица по 
сигнатура УА-6/2013 г. на тема: „ Публичен имидж- елемент на доброто 
управление“.   

- В периода 29.01.2014 г.- 31.01.2014 г. в хотел „Шипка“ гр. София се проведе                             
обучение на четири броя служители от общинска администрация Берковица по          
сигнатура ЕФ-3/2013 г. на тема: „ Връзки с обществеността“.   
- В периода 05.02.2014 г.- 07.02.2014 г. в учебната база на ИПА в гр. Банкя се 
проведе обучение на шест броя служители от общинска администрация 
Берковица по сигнатура УА-1/2013 г. на тема: „ Стратегически мениджмънт в 
държавната администрация“.   

 - Тема „Компютърните приложения в ежедневната ни работа” - обучение в 
периода: от 08 декември 2013 г. до 15 февруари 2014 г. /всяка неделя, с изключение на 
15, 22 и 29.12.2013 г./ – в компютърната зала на II ОУ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Берковица - 
15 броя обучаеми. 

- Тема „Компетентности за електронно управление” – обучение в периода: от 07 
декември 2013 г. до 15 февруари 2014 г. /всяка събота, с изключение на 14, 21 и 
28.12.2013 г./ - в компютърната зала на Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица - 15 
броя обучаеми. 

 

2. Приключиха дейностите и по ПРОЕКТ „Общинска администрация Берковица – 
ефективна и отзивчива” по ОПАК 2 , приоритетна ос ІІ „Управление на човешките 
ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, 
бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Проектът бе на стойност 89 902,32 лв. и с 
продължителност девет месеца. Целта на проекта бе да се повиши квалификацията на 
служителите в ОбА чрез обучения в различни направления – обучения в Институт по 
публична администрация, за усъвършенстване на ключови компетентности, обучения 
за компютърни умения и ефективност на административната дейност. По проекта бяха 
обучени общо 121 служители. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.  

- В периода 16.04.2014 г.- 17.04.2014 г. в учебната база на ИПА в гр. Банкя се 
проведе обучение на осем броя служители от общинска администрация 
Берковица по сигнатура ЕФ-4/2013 г. на тема: „ Изграждане на публичен 
имидж“.   
- В периода 08.05.2014 г.- 09.05.2014 г. в учебната база на ИПА в гр. Банкя се 
проведе обучение на осем броя служители от общинска администрация 
Берковица по сигнатура ЕФ-6/2013 г. на тема: „ Делова комуникация и етикет“.   
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- Обучение на тема: Междукултурна комуникация, толерантност и 
антидискриминация – проведено изнесено обучение в гр. Велинград в периода 
20-22 юни 2014 г.  - в обучението  бяха включени 20 служителя. 

- Обучение на тема: Методи за повишаване на личната продуктивност и 
ефективността на екипите в организацията – проведено изнесено обучение в гр. 
Банско в периода 11-13 юли 2014 г.  – в обучението  бяха включени 60 
служителя. 

-  В периода от 13.04.2014 г. до 01.06.2014 г. /съботно-неделна форма/ се проведе  
компютърно обучение на тема „Компютърни умения за повишаване 
ефективността  на административната дейност и информационна сигурност” на 
20 служителя от общинска администрация Берковица. 

- В периода от 24.07.2014 г. до 26.07.2014 г. /петък – събота - неделя/ се проведе  
компютърно обучение на тема „Управление на проекти с MS Project” на 5 
служителя от общинска администрация Берковица. 

 
3. ПРОЕКТ: Повишаване капацитета на  Общинска администрация Берковица  
Започна изпълнението на заложените дейности по ОПАК 3 - Сключен договор на 
18.08.2014г. между община Берковица и ОПАК по Приоритетна ос ІІ „Управление на 
човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Стойност на договора: 
88 977,77 с ДДС. Целта на проекта е ефективно и ефикасно функциониране на 
общинската администрация – Берковица; Повишаване квалификацията на по-голям 
брой служители от общинската администрация чрез обучения; Постигане на 
европейски стандарти  в администрацията - модерно, компетентно и професионално  
обслужване, като очаквания резултат е да бъдат обучени 95 служители на общинската 
администрация. Проектът се изпълнява в момента. 
 
И през 2014 г. Националното сдружение на общините проведе мащабна обучителна 
програма в европейски обучителни центрове за подобряване на административния 
капацитет. Общините получиха възможността да инвестират в своите експерти и 
служители, като ги включат в обученията. Зам. кметовете и 5-ма експерти от Общинска 
администрация – Берковица взеха участие в тези обучения в Холандия и Испания по 
проект № 0118-НСОРБ-1.10 „Е-ПОДЕМ”. Разходите се финансират от ОП Техническа 
помощ на Националното сдружение на общините. Обученията са в 5 модула, свързани с 
управление и изпълнение на европейски проекти. Общата цел е : Разширяване на 
общинския капацитет за успешно и ефективно управление на проекти, съфинансирани 
от СКФ. Конкретни цели: 1. Да се укрепи административния капацитет на общините за 
елетронизация на всички дейности по подготовка и изпълнение на европроекти; 2. Да 
се улесни комуникацията между общините и УО, СО и ОО при подготовката, 
изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от СКФ; 3. Да се 
предостави експертна подкрепа на общините за подготовката и реализацията на техни 
проекти. Целите произтичат от идентифицираните от НСОРБ потребности на общините 
и са в пълен синхрон с общата и конкретните цели на ОП „Техническа помощ“, като 
допринасят за постигането им.  
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ПРОЕКТ: „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен 
мениджмънт” 

Конкретен бенефициент е НСОБР, а община Берковица е партньор по проекта.  
Договор №: 0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001-C0001 и  договор за 
предоставяне на БФП  №: 48/13.03.2013 се осъществява с финансовата  подкрепа на 
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от  Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на 
реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане 
на капацитет на институциите, работещи по  Структурните фондове”, Мярка на 
подкрепа 10: „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на 
проекти, финансирани по СКФ”  
 Дейностите, заложени в проекта са по два компонента: Внедряване в общината 
на електронна система за разработване и изпълнение на европейски проекти и 
осигуряване на необходимата техника за нейната ефективна работа – осигуряване и 
внедряване на софтуер за управление за управление на европейски проекти, доставка на 
офис-техника и обучение на 2-ма общински експерти за работа със софтуера. Във 
връзка с тази дейност са доставени и монтирани офис-техники на стойност 24 918,00 
лева (Бърз документален скенер, сървър, настолен персонален компютър и монитор, 
лазерен черно-бял принтер – 2 броя, Киоск-терминал, широкоформатен скенер и 46“ 
видео екран), осигурени са 2 броя електронен подпис с валидност до 2015 година, 
обучения в чужбина на ръководители и експерти от община Берковица; Компонент 2: 
Създаване на постоянно действащ общински Ресурсно-координационен център, който 
да подпомага дейността на общините по подготовка и изпълнение на техни европейски 
проекти. Срок на проекта: юли 2015 г. 
 
 
АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

В следствие на интензивните валежи, достигащи до 50 литра на кв.метър и придошлите 
води от Балкана на 04.09.2014 г. бяха наводнени обществени сгради и такива частна 
собственост по поречието на Берковска река и  ниските части на общината в районите 
около кв. Беговица, кв. Заряница. ул. Берковска река, ул. Николаевска до района на ж.п 
прелеза, ул. Елин Пелин и др. Нанесени бяха значителни материални щети на жилищни 
сгради и имоти на граждани, общински имоти, мостови съоръжения, подпорни стени и 
пътна инфраструктура. В следствие на така създалата се обстановка от 20.00 часа на 4 
септември 2014 г. със Заповед на Кмета на Община Берковица, за провеждането на 
спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи с цел ограничаване 
въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото наводнение в Община 
Берковица бе обявено бедствено положение и бе въведен в действие „Общинския план 
за защита при бедствия в частта му „Действие при наводнение“. 

Незабавно започна изграждането на временни диги, укрепване на критичните точки и 
отпушване на мостовете по коритото на река Берковска. Екипи на Гражданска защита и 
Комунални дейности отпушваха мостове и почистваха кръстовища. Имаше разрушен 
мост над Берковска река, къща на 6 членно семейство се срути от водите. За 
бедстващите от наводненията бе осигурена храна, вода и подслон. Дежурни патрули на 
полицията обезопасяваха бедстващите улици и осигуряваха нормално движение за 
автомобили и пешеходци. Кризисният щаб заседаваше на всеки час.  
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Дежурни служители на Общинска администрация – Берковица работиха извънредно в 
почивните дни – 6 и 7 септември 2014 г. ЦУИГ приемаше жалби и молби на 
населението, пострадало от наводненията. Специално назначени комисии оценяваха 
щетите на пострадалите, за получаване на помощи от Дирекция социално подпомагане. 
 
Със Заповед РД 15-571/08.09.2014 г. кметът на Община Берковица отмени бедственото 
положение, считано от 17.30 часа на 08.08.2014 г., поради отпадане на обстоятелствата 
послужили като основание за това.  
 
Във връзка с така сполетялото ни бедствие през 2014 г., бяха определени 19 обекта 
като неотложни за извършване на аварийно-възстановителни работи, като общата 
стойност на исканията, подадени от община Берковица към Междуведомствената 
комисия възлиза на 2 444 340,70 лв.  

20766,61 лв. получи Община Берковица от отпуснатите от 
правителството допълнителни разходи в размер на 28 млн. лв. за 
бедствия и аварии. Средствата бяха одобрени с Постановление № 
180 от 3 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за 
непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Целевите 
разходи са предложени от междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане и ще бъдат осигурени за сметка на 
резерва за непредвидени и неотложни разходи. Средствата за 

Община Берковица ще бъдат използвани за: Преодоляване на последиците от вредно 
въздействие на води в местност Раковица, МБАЛ – гр. Берковица, с. Слатина, с. 
Ягодово и за аварийно прокопаване на отводнителен канал – с. Боровци, изграждане на 
отводнителен канал и възстановяване на ул. Криви рог, ул. Тузлата, възстановяване и 
укрепване на отводнителен канал ф 2000 в кв. Заряница, възстановяване и укрепване на 
подпорна стена на ул. Кокиче в кв. Беговица. 
С Постановление № 340 от 27 октомври 2014 г. бяха одобрени 111 302 лева за 
укрепващо съоръжение водосток с. Слатина. Средствата са допълнителни разходи 
/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2 раздел II, т.4.1.1 от Закона за държавния бюджет 
на РБ за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване последиците от бедствия/. Община Берковица по възможно най-бързия 
начин и в най-кратки срокове изготви и внесе в Междуведомствена комисия 
протоколите с описите на причинените щети от поройните дъждове на 4 септември 
2014 г. На свое заседание комисията прие и одобри изисканите необходими разходи за 
разплащане по дейности спасителни и неотложно аварийно- възстановителни работи за 
ликвидиране на последиците от обилните валежи от дъжд.  
С постановление № 367 от 6 ноември 2014 г. са одобрени средства за:  
– Възстановяване на подпорна стена на р. „Берковска река“ ул. Елин Пелин – 24 852 лв. 
– Аварийно възстановяване на ул. „Стефан Караджа“ с. Бързия – 27 267 лв. 
– Ремонт на покрива на сградата на ЦДГ „Червена шапчица“ с. Боровци – 30 267 лв. 
– Разплащане разходи за аварийно възстановяване на ул. „Шабовица“ – 48 026 лв. 
–Неотложни аварийно-възстановителни работи за временни диги, укрепване на 
критични участъци и разчистване около мостове – 81 448 лв.  
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      Община Берковица не остана безучастна към тежкото положение, в което изпаднаха 
много семейства, живеещи в районите на бедствието. Във връзка с предизвиканото 
срутване на жилищната сграда на ул.”Синчец” №1, в която живееха четири семейства – 
Тодор Войнов Гелов,Родинка Фидосова Гелова, Борис Войнов Гелов, Лалка Георгиева 
Гелова,  Цветомил Иванов Пунчев,  Евелина Тодорова Пунчева, Ивайло Борисов Гелов, 
Димитринка Георгиева Гелова, с решение № 1164, протокол 18/26.09.2014 г.   на 
Общински съвет – Берковица бе взето решение да се предостави от бюджета на 
Общинска администрация за 2014 г. безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 
лв. на пострадалите семейства, съобразно нуждите им за покриване на част от 
разходите им. 

В резултат от сполетялото ни бедствие, бяха наводнени над 100 къщи. Дирекция 
„Социално подпомагане“ гр. Берковица отпусна еднократна финансова помощ на 43 
лица и техните семейства на основание чл. 16 от Правилника за прилагане на закона за 
социално подпомагане. На 18 от пострадалите семейства и 8 юридически лица, 
посетени от комисиите, назначени от кмета на община Берковица за описване на 
щетите от наводнението, не бе отпусната  помощ. С Решение № 1198, протокол № 40 от 
24.10.2014 г. Общински съвет – Берковица даде съгласие да се предостави от бюджета 
на Общинска администрация за 2014 г. безвъзмездна финансова помощ в размер на 
6450 лв. на пострадалите 18 семейства и 8 юридически лица, съобразно нуждите им за 
покриване на част от нанесените щети. 

 
МАСОВА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ДВОРОВЕ В БЕРКОВИЦА  
По искане на кмета на Община Берковица бе извършена дезинфекция на 

засегнатите от наводнението участъци по поречието на Берковска река. Обработени 
бяха улиците в пострадалия район, както и дворовете и къщите в населените места по 
желание на собствениците. Обработката тръгна от кв. Беговица до ж.п прелеза и е със 
специален дезинфектант, който е безвреден. Бяха дезинфектирани над 100 къщи. 
Съгласно договор с „Дезинфекционна станция“ ЕООД – Монтана бе извършена и 
дератизация, унищожаване на вредители гризачи в Берковица.  

 
На 18.11.2014 г. започна раздаването на дърва на жителите на Берковица , които 

пострадаха от наводненията на 4 септември 2014 г. и се нуждаят от отопление с този 
вид гориво. Общо 79 куб. м. ще бъдат предоставени на 12 семейства от Берковица. 
Целта е да се подпомогнат през зимния сезон хората, чието имущество беше 
унищожено от природните бедствия. Организацията на отчетността и контрола при 
снабдяването с дърва бе осъществено от служители на СЗДП ТП Държавно горско 
стопанство – Берковица със съдействието на Община Берковица.  

 

На 17 декември 2014 г. 15 души, пострадали от 
наводненията получиха нови електроуреди, дарени от фирма 
и осигурени чрез БЧК-Монтана. Пред сградата на ОбА-
Берковица в присъствието на председателят на ОбС -инж. 
Юлиян Иванов, зам. -кметът Радослав Найденов и Мая 
Ройдева, директор на БЧК-Монтана  всеки един срещу лична 
карта и ваучер получи електроуред. На 11 декември 2014 г. 

на хората, чиито електроуреди бяха унищожени при наводненията, бяха раздадени 
ваучерите. 
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Крум Николов /Шолето/ бе удостоен със званието Почетен гражданин на 
Берковица на последното за тази година заседание на ОбС – Берковица. Кметът на 
Община Берковица Димитранка Каменова му връчи плакет и почетна грамота. 
Председателят на Общинския съвет инж. Юлиян Иванов изчете решението, с което 
съветниците приеха на свое редовно заседание удостояването на Крум с почетното 
звание. Специални благодарности г-н Николов получи от кмета на Община Берковица 
Димитранка Каменова. В словото си г-жа Каменова подчерта: „Изпитанието пред което 
ни поставиха поройните дъждове на 4 септември ни направи по-силни, по-сплотени и 
по-уверени от всякога. С достойнство и храброст г-н Ранчев оказа съдействие и помощ 
при природното бедствие, което застраши живота на част от жителите на Берковица. 
Предоставяйки личната си техника той предотврати сериозни неблагоприятни 
последици.Това е доказателство, че и в мирно време имаме нужда от силни, смели и 
храбри мъже, които всекидневно доказват своето чувство на отговорност и 
ангажираност към съдбата на Берковица.„ 

 
И Директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана Иван Георгиев връчи 

почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга“ на Крум Николов от Берковица на 
тържествена церемония. Отличието му е присъдено от министъра на вътрешните 
работи за проявена храброст, смелост и доблест, оказано съдействие и конкретна 
помощ при природно бедствие, застрашило живота и здравето на живущите, чрез 
предоставяне на лично имущество и техника и е допринесъл за предотвратяване на 
неблагоприятни последици.  

 
 

РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

През 2014 г. официално беше създадена и разкрита Регистратура за национална 
класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“, намираща се на втори 
етаж в Общинска администрация – Берковица, в която ще се организира работата при 
създаването, обработването и съхраняването на класифицираната информация. 
Държавната комисия по сигурността на информацията издаде на община Берковица 
Сертификат с уникален идентификационен номер, с който се гарантира, че създадената 
регистратура отговаря на необходимите условия на работа и мерки за сигурност, 
съгласно Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите 
нормативни актове по неговото прилагане. 

 
   

ИЗБОРИ 
 
            През 2014 г. Общинска администрация Берковица  изпълни дейности, свързани с 
организационно – техническата подготовка за провеждане на избори за членове на 
Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. и избори за народни 
представители на 05.10.2014 г. 
Със заповеди на кмета на общината беше определен технически екип за провеждане на 
мероприятията и синхронизиране на конкретните задачи по подготовка и провеждане 
на референдума и изборите, утвърден План за действие, транспортна схема, 
предложенията за състава на СИК, план сметка за необходимите средства по 
организационно – техническата подготовка, със съответните срокове и отговорници. 
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            Създаде се организация по подготовката и оборудването на изборните 
помещения за гласуване -  доставка на избирателни урни, канцеларски материали и 
чували, за съхранение на изборните материали, както и по доставката, и 
разпределението на изборни книжа и избирателни списъци и раздаването им на 
секционните комисии. 
            По време на подготовката и провеждането на изборите Общинска 
администрация поддържаше непрекъснат и ефективен контакт с РИК – Монтана  и 
ЦИК и представителите на политически партии и коалиции. В резултат на 
последователната дейност на екипа беше изградена стройна организация за 
законосъобразното протичане на изборният процес в община Берковица. 
 
ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 
 
В допълнение към изградена Пожароизвестителна система и видеонаблюдение в 
сградата на общинска администрация Берковица, през 2014 г. беше изградено и 
евакуационно осветление.   
 
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 
 
Във връзка с изискванията на чл.22  или 68, ал.8 от Закона за обществените поръчки и 
по-специално изискванията към страницата «Профил на купувача», които влязоха в 
сила от 01.10.2014 г., на официалния сайт на общината беше разработен и внедрен 
модул «Профил на купувача» до 30 процедури с подсекции и разработени Вътрешни 
правила, съгласно изискванията на чл. 22г от ЗОП.  
 
 
ПРИЕТИ И АКТУАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ, НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ И 
ПРОГРАМИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕЗ 2014 година 
 
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  А за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Берковица             / доп. в Приложение 2 с 
Решение № 947, Протокол № 40/26.03.2014 г.   допъл. с Решение № 1037/30.05.2014 
г. Посл. изм. в Прил. 3 с Решение № 1104 от Протокол № 45/18.07.2014 г.  и 
Приложение 2 с Решение 1112 от Протокол № 45/18.07.2014 г./ 
 
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  (2014-2020) 
Приет с Решение № 1130 от Протокол № 46/08.08.2014 г. 

П Р А В И Л Н И К ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА / Приет с Решение №1161 от Протокол №48/26.09.2014г./ 

Н  А  Р  Е  Д  Б А ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА БЕРКОВИЦА / изм.и доп. с Решение № 1038, 
Протокол № 43/30.05.2014/ 

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА  ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2014 ГОДИНА 
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/ Приета с решение № 944 от Протокол № 40/26.03.2014 г. Посл.изменение и доп. с  
Решение № 1059 от Протокол № 44/20.06.2014 г./ 
 
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община 
Берковица /  Приет с Решение № 1006, Протокол № 42/30.04.2014 г./ 
 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО /  Приета с Решение № 
1007 от Протокол № 42/30.04.2014 г./ 
 
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА / Приет с Решение № 966 от Протокол № 
40/26.03.2014 г./ 
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2014 
Г. /Приета с Решение № 905/14.02.2014 г./ 
 
 
ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Тържествено бе отбелязан Националния празник Трети 
март в Берковица. Ритуалът бе посветен на 136 години 
от подписването на Сан-Стефанския мирен договор. 
Церемонията започна с издигане на националното знаме 
на пл. „Радичков“. С минута мълчание бяха почетени 
загиналите за свободата на България и в знак на 
признателност, с тържествен ритуал, се поднесоха венци 
и цветя пред паметника на загиналите воини. След края 
на тържествения ритуал, изпълнители и самодейни 

състави към читалище „Иван Вазов-1872“ участваха в тържествен концерт, посветен на 
3 март. Празникът продължи с изпълнения на Берковската духова музика. 

През годината бяха осъществени посещения на дипломати в Берковица като част от 
тях имаха протоколен характер, а други бяха със съвсем конкретна цел. 

Посланикът на Индонезия у нас Н. Пр. Бунян Саптомо посети 
Берковица и се срещна с кмета на града Димитранка Каменова. 
„Индонезия има намерение да развива икономически 
взаимоотношения със страни извън нашите граници, включително 
и с България. Това е и основната ми мисия тук. В последната 
година икономическият растеж на Индонезия е повече от 6%“, 
каза Б. Саптомо при срещата. Г-жа Каменова запозна посланика 
на Индонезия с икономическия профил на Община Берковица и с 
основните културно-исторически забележителности в града. В 
областта на културното сътрудничество двете страни обсъдиха 
възможности за установяване на взаимоотношения между 
Берковица и индонезийски град. В програмата на дипломата бяха 

включени посещения на фирми Капаска и ЗАИ, Етнографския музей, къща-музей 
„Иван Вазов“ и Клисурския манастир. Посланикът участва и в презентация на 
икономическите възможности на Индонезия пред представители на бизнеса и 
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образованието. Извънредният и пълномощен посланик на Индонезия в България Н.Пр. 
Бунян идва от Ванкувър Канада, където е бил генерален консул. 

В средата на месец август се състоя среща ва кмета на община 
Берковица с извънредния и пълномощен посланик на Република 
България в АР Египет -  негово превъзходителство г-н Румен 
Петров. Като наш съгражданин, посланик Петров се 
интересуваше от местния бизнес, участието на общината в 
програмите на ЕС и бъдещите възможности за сътрудничество.  

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова получи 
наградата „Ротариански кмет на годината“. Ръководството на 
Ротари дистрикт връчи приза на кмета на специална церемония. 
Наградата – златен плакет, е присъдена от ръководството на 
Ротари  България за безкористна подкрепа при реализиране на 
значими за обществото проекти през ротарианската 2013/2014 

година. Сред съвместните инициативи на Община Берковица и Ротари клуб са 
почистване и облагородяване на парк в кв. Козулия и розова градина пред ЦДГ 
„Малина“.  

Побратимени градове 

В сферата на международното сътрудничество продължиха започнатите вече проекти и 
съвместни инициативи между Берковица и побратимените й градове. Основният 
акцент бе подобряване на качеството и културата на живот чрез популяризиране и 
внедряване на чуждестранен опит и обмен на добри практики. 
Поддържаме трайни качествени връзки за културен обмен с няколко града от Сърбия – 
Димитровград, Княжевац, Зайчар и Пирот, както и с град Ресен в Македония . 
ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И БАБУШНИЦА ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА 
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Предварителен договор за побратимяване бе подписан от представители на Община 
Берковица и сръбската Община Бабушница в края на 2014 г. Целта е да се разширят и 
затвърдят основите на двустранните отношения в културната, социалната, 
икономическата сфера, търговията, туризма и защита на екологията. При подписването 
на договора от страна на Община Берковица присъства Зам. кметът Радослав 
Найденов. От сръбска страна документът бе подписан от кмета на Община Бабупница 
Саша Стаменкович. Двете общини ще подготвят проекти за кандидатстване в отворени 
програми на ЕС с цел осигуряване развитието на своите райони. Кметовете на двете 
общини ще сформират свои работни групи, които ще бъдат винаги в контакт помежду 
си. Тъй като културните традиции на двата региона са твърде близки и сходни 
побратимените общини ще развиват с предимство дейностите с културно съдържание. 
Договорът за международно сътрудничество бе подписан в 3 екземпляра на български, 
сръбски и английски език.  
Имаме сключен договор за сътрудничество с община Бъйлещи – Румъния. 
Продължихме добрата комуникация и сътрудничество в областта на културата с град 
Джерзинский в Русия. 
Особено успешно е сътрудничеството ни с организацията Harvest for Hungry от град 
Челмсфорд, област Есекс – Великобритания. 
Поддържаме стабилни контакти с холандски дарителски фондове.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
В заключение, бих искала да обобщя, че изпълненото през 2014 г. е част от една 
амбициозна и последователна управленска програма. 
Тези инициативи носят всички белези на институционална приемственост и експертна 
ангажираност на ниво администрация. В този смисъл, ги приемам като част от една 
широкообхватна стратегия за последователно и ефективно развитие на нашата 
общност, преди всичко ориентирано към резултати. 
Изпълненото през 2014 г. обхваща в голяма степен целия спектър от развитието на 
социално - икономическия живот на града. 
Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна дисциплина, 
ефективното разпределение на разходите и максималното използване на финансовите 
възможности на външното финансиране, не на последно място - осигуреното 
съфинансиране на инвестиционните проекти, макар и трудна, 2014 бе силна година. 
Година, в която Община Берковица работи усилено по поетите ангажименти за 
реализацията на инвестиции, насочени към решаване на сериозни проблеми, свързани с  
инфраструктура, качеството и естетиката на градската среда, образователните и 
социални потребности, туристическия и културен потенциал на града. 
 
Днес правим равносметка – радваме се на всичко хубаво, което ни се е случило, 
вземаме поука от грешките си. Въпреки трудностите  Община Берковица се движи във 
вярната посока. Предстои ни много работа, предстои ни нова, изпълнена с още по-
големи предизвикателства 2015 година. И това ще го постигнем заедно с добра воля и 
здрав разум, за да подобрим живота в нашата община.  
 
Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин, допринесоха за 
процеса на израстване на местното самоуправление. 
Благодаря на своя екип, който не позволи да се изгуби отправната точка за достойните 
цели, които сме си поставили.  
Благодаря на Общински съвет Берковица, който въплъти функцията си на висш орган 
на делегирана власт, ценен коректив и провокатор на конструктивен диалог. 
Благодаря на всички партньори, които защитаваха и се бореха за каузата Берковица. 
Най - вече, благодаря на своите съграждани, които придават истинския смисъл на този 
документ. Вярвам, че всичко, което представихме в изложението на настоящия отчет, е 
достигнало до сърцата Ви и е създало усещане за нови възможности за лична и 
професионална реализация. 
 
 
 
 
С  УВАЖЕНИЕ, 
 
ДИМИТРАНКА  КАМЕНОВА 
КМЕТ на Община Берковица 


