Приета с Решение № 155 от Протокол № 7/28.02.2020 г. Общински съвет
Берковица

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 г.
През отчетния период са изпълнени следните дейности, заложени в Програмата за
развитие на туризма за 2019 г., в която са поставени следните цели:
РАЗДЕЛ I – ТУРИЗМЪТ КАТО ПРИОРИТЕТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
1. Развитието на зона Ком като спортно – туристически център, включително и изпълнение
на проекта за ски-писта №1 и въжена линия №1 засега е в застой, поради
административни, технически и други причини.
2. Относно развитието на балнеологията на територията на Общината, на 02.07.2019 г. в
парк „Св. Георги Победоносец“, град Берковица е проведена официална церемония по
откриване на минерален водопровод, реализиран по проект „Изграждане на водопровод
за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр.
Берковица“, финансиран от Националния доверителен екофонд, с обща стойност на
проекта 1 040 109,82 лв., от които 520 000 лева чрез пилотната схема на инвестиционната
програма „Минерални води“, съфинансиран в размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017
г., с обща дължина на трасето 7 786,28 м.
Довършено е строителството на обществена минерална чешма до Минералната баня с
кът за отдих.

РАЗДЕЛ II – ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА,
ОБСЛУЖВАЩА ТУРИЗМА
1. По отношение на проекти, заложени в Програмата и свързани с туризма:
- Изпълнен е проект за повишаване на енергийната ефективност на НЧ „Иван Вазов - 1872“,
в гр. Берковица по ОПРР и сключен договор на стойност 1 468 065,26 лв.
- Изпълнява се проект за рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища
на територията на Община Берковица - подписан е договор който се реализира на стойност
5 843 936.58 лв.
- Изпълнява се проект за закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Иван Вазов-1872“
в гр. Берковица - подписан е договор който се изпълнява, на стойност 391 159.35 лв.
- Проект “JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ по
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР
и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица. Водещ
бенефициент по проекта е Община Банеаса, Румъния, а партньори са Община Аджиджа,
Румъния, и българските общини Шабла и Берковица. Проектът е с продължителност 18
месеца, на обща стойност 506 313,73 евро, от които 102 333,96 евро за Община Берковица.
През 2019 г. по проекта е извършена естетизация на тротоарно пространство
„Малинарка“ – пейки с пергола, озеленяване, поставяне на цветарници. Извършена е
доставка и монтаж на пейки, указателни знаци и табели в центъра на град Берковица,
включващи площада, Етнографския музей, църква „Св. Николай Чудотворец”. Извършен е

монтаж на беседки по пътя към местност „Хайдушки водопади“, и към местност „Синия
вир“. Доставени са указателни табели и знаци, както и стойки за велосипеди за велопътеките.
Поръчана е и изпълнена изработка на 40 броя спортни екипи и шапки, печатни материали,
тефтери, календари, бележници.
- Изпълнен е проект за III-ти етап от обновяване на Културен център Йордан Радичков –
вътрешен ремонт, ремонт фасада, площадно пространство и озеленяване – с целеви средства
на стойност 15 000 лв.
РАЗДЕЛ III. ПОДДЪРЖАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И МЕСТНОСТИ
3.1. За поддръжка и естетизацията на туристически местности е извършвано почистване на
паркове и градинки, кътове за отдих, беседки и пейки.
3.2. Финансово е Подпомагана дейността на „Музеен комплекс - Берковица“ за
осъществяване на културни мероприятия.
3.3. Подпомагана е дейността на ТИЦ- Берковица.
РАЗДЕЛ IV ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ТУРИЗМА
През 2019 г. Община Берковица се включва в разнообразни по вид инициативи,
свързани с туризма и популяризирането на региона:
На 28 юли 2019 год. е проведено масово изкачване на връх Ком по повод 169 години
от рождението на Иван Вазов.
За поредна година Община Берковица отбелязва Националния празник на Република
България с факелно шествие със запалени факли по ски пистата на Ком.
Принос за привличане на гости и туристи през годината имат и проведените
мероприятия от Културния и спортен календар на Община Берковица за 2019 г.:
- Проведен е Международен детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки“ в периода 30
май - 2 юни.
Проведен е Международен фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“ в периода
31 август – 1 септември.
Проведен е Фестивал на духовите музики „Берковската духова музика Фест” на 7-8
септември. Фестивалът се проведе с голям успех за трети път.
Проведен е Пленер „Берковска пролет“ на 10-ти май в Градска художествена галерия
„Отец Паисий”.
Проведен е празника на Берковския Балкан на 3-4 август и Празник на малината в
периода 10-11август.
Празникът на град Берковица е проведен с богата съпътстваща програма.
- В с. Слатина е проведен Пленер по дървопластика.
- В с. Мездрея и в с. Бързия са проведени традиционните мотокроси.
- Проведено е състезание по планинско бягане „Ком-ски траверс“ и шосейно колоездене
‚Ком-ски часовник“ на 6-7 юли.
Със съдействието на Община Берковица е проведен „Мото Рок Фест Берковица 2019”
на 12-14 юли.
Традиционният турнир по ръгби е проведен на 7 септември.
На градския стадион е проведено състезание по биатлон за купа „Берковски
олимпиец“ през месец септември.
- Общината Берковица подпомогна провеждането на традиционните фестивали,
организирани от Народните читалища в селата:

 „Фестивал на песните, танците и традиционните храни и занаяти в с. Боровци“ през
месец юни.
 Фолклорен празник „Гушански сбор по Спасовден“ в с. Замфирово през месец юни.
 Фолклорен празник „Богородица в Бързия“ през месец август.
 Международен фолклорен фестивал в с. Гаганица през месец юли.
По данни на “Музеен комплекс - Берковица” през 2019 г. посетителите възлизат на
6 084 броя.
РАЗДЕЛ V РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
Голяма част от задачите, залегнали в програмата за туризъм са свързани с
популяризиране възможностите за туризъм в Берковица и реклама на съществуващите
обекти в разнообразни аспекти. През 2019 г. Община Берковица участва в следните
туристическите борси и изложения:
В периода 14-16 февруари 2019 г., за поредна година Община Берковица участва в найпрестижния туристически форум у нас – „ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО” – София.
Изложението е най-значимото туристическо събитие в България, предназначено за
професионалисти в сектор туризъм. В борсата традиционно участват туроператори,
туристически агенции, хотелиери, общини, музеи от страната и чужбина. Това е найпосещаваната туристическа борса в България.
На своя щанд Общината представи своите туристически дадености – природни
забележителности, културно-историческо наследство, традиции, занаяти, местни продукти и
местата за настаняване.
В периода 18 април – 20 април 2019 година във Велико Търново се проведе XVI-то
издание на Международното изложение „Културен туризъм“. Община Берковица участва със
собствен щанд, представящ културното наследство и потенциала на региона в цялото му
многообразие.
Изработени са различни по вид сувенири – сувенирни чинии и стативи, магнитни
сувенири, рекламни тениски, чаши, химикалки, рекламни торбички.
Актуализирането на раздел „Туризъм“ в сайта на Община Берковица не е извършено в
рамките на периода, по различни обективни и субективни причини.
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Съществена част от дейностите, пряко свързани с туризма е и категоризирането на
туристически обекти – заведения за обществено хранене и развлечение, средства за подслон
и места за настаняване. За 2019 г. са категоризирани и прекатегоризирани 14 обекта.
Общо постъпленията от категоризация от туристически данък възлиза на 8 467,42 лв.

