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ФИНАЛИЗИРАНЕТО НА 
ПАРЦЕЛАРНИЯ ПЛАН ЩЕ ДАДЕ 
НАЧАЛЕН СТАРТ НА ПРОЕКТА В 

ЗОНА КОМ

Реализирането на проекта „Берковски Балкан“ ще 
започне след като бъде финализиран парцеларния 
план на зона Ком. Това заяви Калин Пешов, Главен 
изпълнителен Директор на „Главбулгарстрой“. Той 
бе сред присъсътващите на срещата, инициирана от 
кмета на Община Берковица Димитранка Каменова. 
По покана на общинското ръководство на работната 
среща за зона Ком присъстваха и Борислав Крумов – 
Главен изпълнителен Директор на сдружение „Ком 
2016“ и Бисер Христов – Изпълнителен Директор 
на сдружението, Владимир Теофилов, Зам. областен 
управител, Директорът на Областна дирекция 
„Земеделие“, инж. Юлиян Иванов-Председател 
на ОбС-Берковица, общински съветници и 
Училищното настоятелство на Берковица. Кметът 
Димитранка Каменова и общинските съветници 
проведоха коректен диалог с представителите на 
ГБС и „Ком 2016“. От изказването на Калин Пешов 
стана ясно, че „До момента не сме инвестирали 
нищо, но не сме и откраднали нищо. Но ние сме 
тук, работим и искаме нещата да станат…Имаме 
готовност за първия лифт и две  писти, но в момента 
финализираме теренната готовност.“ В подробности 
ситуацията обясни Изпълнителният директор на 
„Ком 2016“, който каза, че „до момента всичко, което 
е направено е свързано с проектиране, контакти, 
срещи с държавната администрация и неща, които 
са незабелязани , но важни. Две години са били 
необходими за тези тромави процедури. В момента 
дружеството работи по осигуряване финансирането 
на ремонта на пътя до зона Ком. Актуализира се 
проекта и надеждите са новия програмен период да 
осигури финансиране за зона Ком. До края на 2013 
година ще бъде завършено цялостното проучване 
на територията на хижа Ком за осигуряване на ВИК-
структура.“  В хода на разговорите общинските 
съветници изразиха мнение, че мега-проекта 
няма да се осъществи и е необходима смяна на 
стратегията за зона Ком. „Ние сме отворени и ще се 
ангажираме с работа, за да могат да вървят нещата”,  
бяха единодушни от ГБС и „Ком 2016“. Подкрепа 
обещаха и от Областна  управа и Дирекция 
„Земеделие“.  Делово и в срок обеща да движи нещата 
кметът на Община Берковица г-жа Каменова, която 
изрази готовността на общинското ръководство да 
съдейства за стартирането на проекта в зона Ком.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА НАГРАДИ ДЕЦА С 
ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА

На специална церемония в заседателната зала на 
ОбА, кметът на Община Берковица Димитранка 
Kаменова  и зам. кметът Радослав Найденов 
наградиха 19 деца от общината  с изявени дарби. 
Кметът на Община Берковица предоставя специална 
закрила на тези деца с изявени дарби в областта 
на науката, изкуството и спорта чрез стипендии и 
еднократна, финансова помощ. Младите таланти 
и спортисти получиха и сувенири от общинското 
ръководство.  А ето и имената на децата с изявени 
дарби, които  имат завоювани повече от едно 
призово място: 1.Цветелина Руменова Грозданова 
/Диплом и Златен медал – Национален конкурс 
„Орфеева дарба”/ 2. Елица Момчилова Тараланска 
/Диплом и Бронзов медал – Национален конкурс 
„Орфеева дарба”/ 3. Станислав Даниелов Кръстев 
/Диплом и Бронзов медал – Национален конкурс 
„Орфеева дарба”/ 4. Мирослав Ивайлов Каменов /
Първо място – ДлП – ски бягане (крос) юноши, 5 км.; 
и други/ 5. Ваня Цветанова Николова /Второ място 
– ДлП – ски бягане (ролкови ски) момичета, 2 км.; и 
други/ 6. Христина Илиянова Иванова /Трето място 
– ДлП – ски бягане (ролкови ски) девойки, 10 км.; и 
други/ 7. Асен Петров Стефанов /Второ място – ДлП 
– ски бягане (ролкови ски) момчета, 4 км.; и други/ 
8. Георги Игнатов Игнатов /Трето място – ДлП – ски 
бягане (ролкови ски) девойки, 4 км.; и други/ 9. Ана-
Мария Антониева Герасимова /Диплом и Сребърен 
медал – Национален конкурс „Орфеева дарба”/ 10. 
Борислав Георгиев Велков /Второ място – ДлП – ски 
бягане (ролкови ски) момчета, 10 км.; и други/ 11. 
Мария Димитрова Здравкова /Първо място – ДП 
– биатлон момичета, 3.6 км – спринт/ 12. Борислав 
Валериев  Яврийски /Второ място – ДП – биатлон 
момчета, 6 км – индивидуално/ 13. Елена Ивайлова 
Кръстева /Трето място – ДлП – ски бягане (крос) 
момичета, 1 км./ 14. Кристиян Иванов Стоянов /
Първо място – ДП – биатлон момчета, 4.5 км – 
спринт; и други/ 15. Християн Анатолиев Георгиев 
/Първо място – ДлП – ски бягане (крос) момчета, 5 
км.; и други/ 16. Ванеса Анатолиева Георгиева /Трето 
място – ДлП – ски бягане (крос) момичета, 4 км.; и 
други/ 17. Елин Илиянов Илиев /Поощтрително   
Класиране на национална олимпиада – география/ 
18. Християн Георгиев Лазаров /Диплом и Първо 
място – Републикански шампионат „Младежта 
за безопасност на движението” 2012/ 19. 
Радина Таскова Тасева /Грамота и Първо място 
– 12-ти национален конкурс „Бог е любов”/.

„СТАРТ В КАРИЕРАТА“ ЗА МЛАД 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА

Деница  Георгиева  започна работа в Общинска 
администрация – Берковица по Националната 
програма „Старт в кариерата“. Зам. кметът Радослав 
Найденов  връчи 9-месечния трудов договор на 
младия специалист. Основната цел на програмата 
е да бъдат осигурени възможности за придобиване 
на трудов стаж на безработни младежи до 29 г., 
завършили средно или висше образование, с цел 
улесняване на прехода между образование и заетост. 

ЛЕСОПАРК КАЛЕТО 
Е ПОЧИСТЕН

На 27 октомври 2013 г. се проведе гражданска 
инициатива  с помощта на Община Берковица за 
почистване на лесопарк  Калето. В акцията се включиха 
младежите, инициатори на мероприятието, граждани, 
доброволци от Ротари клуб и служители на общинска 
администрация. С общи усилия историческата 
местност бе почистена, а боклука извозен. 
Инициативата е поредното свидетелство, че апатията 
и бездействието са чужди за жителите на града под 
връх Ком. Организаторите апелират към всички 
жители на града да опазват Берковица чиста, за да 
живеем с желание сред нейната красота и спокойствие.

ДОБРОВОЛЦИ ОТ РОТАРИ КЛУБ 
- БЕРКОВИЦА  ПОЧИСТВАТ И 

ЗАЛЕСЯВАТ  ГРАДИНКИ  

На 19 октомври 2013 г. доброволци от Ротари клуб –
Берковица и граждани почистиха градинката в кв. 
Козулия. За кратко време бяха подрязани клоните 
на дърветата и почистен района от боклуци. Със 
съдействието на кмета на община Берковица 
Димитранка Каменова и Комунални дейности бе 
направена организация по извозването на отпадъците. 
По-рано, през месец септември ротарианците залесиха 
розова градина пред ЦДГ „Малина“ и поставиха 
пейки.  От Ротари клуб апелират към гражданите 
на града „ Нека положим усилия, за да направим 
заедно Берковица по-добро място за живеене“.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
6 души са назначени на работа по Национална програма „Хора с трайни увреждания“. Те са с 
трудови договори за срок от 2 години. Наетите, безработни лица ще бъдат в помощ на кметствата 
в Община Берковица. Със заповед на кмета от 28 октомвр 2013 г. още 18 безработни лица са 
назначени по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” на 4-часов работен ден.
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ДЕН НА ДИАЛОГА В МОНТАНА

На 1 октомври 2013 г.  в Монтана се проведе Ден на 
диалога между местна и централна власт.  Участие 
взеха трима народни представители от Област 
Монтана – Петър Якимов, Златко Тодоров и 
Младен Червеняков. Домакини на срещата, която 
се провежда по инициатива на Националното 
сдружение на общините в Република България от 
14 години бяха кметът на Монтана Златко Живков и 
областният управител Анатолий Младенов. Община 
Берковица бе представена от зам. кметът Радослав 
Найденов. Представителите на местната власт са 
настоявали да бъде регламентирано тяхното участие 
в законодателния процес, който засяга дейността на 
общините. Според кметовете трябва да се създаде и 
механизъм за реална оценка за финансовата тежест,  
която имат  общините при поемането на отговорност 
за реализиране на проекти и изпълнение на закони. 
Местните управници са настоявали: да се прекрати 
отнемането на собствени приходи на общините 
за прилагане на национални политики;  да се 
разширят възможностите за обжалване на актове, 
ограничаващи сферата на местното самоуправление; 
да се увеличи размера на изравнителната субсидия 
с оглед първоначално намаляване на структурния 
дефицит и успешното приключване на европейски 
проекти;  да се удвоят средствата за инвестиции 
(капиталова субсидия за изграждане и ремонт 
на общинска пътна мрежа, в това число за зимно 
поддържане и субсидия за инвестиции в други  
общински обекти);  да се приближат единните 
разходни стандарти за делегираните дейности 
до реалните, пазарни цени, както и въвеждане 
на нови стандарти за ресурсно осигуряване на 
ангажименти, произтичащи от нормативни 
актове за изпълнение на национални стратегии. 
Повечето от предложенията са били  подкрепени 
от присъстващите, народни представители. 
Областният управител Анатолий Младенов  е 
припомнил,  че съществува план с 97 мерки и 
приоритети за развитието на Северозападния 
район. Същия месец той бе обсъден на среща между 
областните управители от Монтана, Видин, Враца, 
Плевен и Ловеч. Те трябва да изготвят документ 
– основа на интегрирана стратегия на развитие.

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА РАБОТНА 
ВИЗИТА ПО ПРОЕКТ ЗА 

РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА 
НА СЕКТОРНА ПРОГРАМА 

„КОМЕНСКИ”

В рамките на периода от 19-ти до 23-ти септември 
2013 г. Община Берковица организира поредица 
от работни срещи с цел успешната реализация 
на съвместния проект с община Елбльог, Полша 
– „Превенция и образование – сътрудничество 
между местните власти и полицията, насочено 
към училищата и образователните институции” 
реализиращ се по секторна програма „Коменски”, 
Регионални партньорства на Програмата „Учене 
през целия живот”. 8-членната делегация от Полша 
бе представена от служители от Полицейско 
Управление, гр. Елбльог, Гимназия №6, гр. Елбльог, 
Общообразователна и техническа Гимназия, гр. 
Елбльог и представител на Община  Елбльог. 
От българска страна в работните срещи взеха 
участие представители на Община Берковица, 
както и месните партньори по проекта – Районно 
Управление Полиция гр. Берковица, Гимназия 
„Д-р Иван Панов” и Трето основно училище 
„Иван Вазов”. На 19 септември бе дадена първата 
официална пресконференция по проекта, на която 
всички партньори бяха представени и гостите 
имаха възможността да се запознаят с целите и 
дейностите на двугодишния проект. На 20 септември 
партньорите по проекта посетиха Гимназия „Д-р 
Иван Панов” и Трето основно училище „Иван Вазов”, 
където се запознаха с учители и ученици и видяха 
презентации на училищата, показващи дейностите, 
които реализира училището с цел превенция и 
образование. На панелните дискусии в училищата, 
партньорите от Полша научиха за проблемните 
области в конкретното училище и начина на 
взаимодействие между местната власт, училищата и 
полицията. В понеделник ( 23 септември ) полицаите 
от гр. Елбльог имаха възможността да се запознаят 
с колегите си от Районно Управление Полиция гр. 
Берковица, като се включиха в Деня на отворени 
врати, организиран от управлението. Служители 
на РУП „Берковица” запознаха учениците със 
задълженията на полицията и въоръженията, 
с които разполага. Гостите разгледаха базата на 
полицейското управление и обсъдиха приликите и 
разликите в структурата, работата и прилаганите 
програми за превенция на престъпността сред 
малолетни и непълнолетни между двете страни. 
След това партньорите по проекта посетиха 
Школата за обучение на водачи на служебни кучета 
в гр. Берковица, където учениците и партньорите по 
проекта наблюдаваха демонстрации с полицейските 
кучета в различни ситуации – откриване на 
дрога, на взривни вещества и други. Също така 
гостите успяха да се запознаят с културните 
забележителности на района, като посетиха къщата-
музей „Иван Вазов”, Етнографския музей, пещерата 
„Магура”, Белоградчишките скали, Клисурски 
манастир „Св. Св. Кирил и Методий” и Регионалния 
исторически музей във Враца. На официалната 
вечеря (23 септември) г-жа Димитранка Каменова, 
Кмет на Община Берковица връчи сертификати на 
всички участници в проекта. Продължителността 
на проекта е две години, като работата  по него 
предвижда, от една страна дейности на местно 
ниво и от друга определен брой мобилности.

ИНТЕЛИГЕНТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 
ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА 
ПЛАНИНСКИЯ РАЙОН 
„БЕРКОВИЦА-ГОДЕЧ“

На 3 октомври 2013 г. в град Берковица Сдружение с 
обществено полезна дейност „Местна Инициативна 
Група – Берковица и Годеч“ проведе съвместна 
среща по проект „Разнообразяване и развитие на 
предлаганите услуги от Нике Груп АД“. Целта на 
събитието бе да бъдат запознати представителите, 
предлагащи туристически и други услуги от 
интерес в рамките на МИГ „Берковица – Годеч“, с 
възможността да популяризират дейността си по 
начин -  иновативен не само за територията на МИГ-а, 
а и за цялата страна. Цел на проекта на „Нике Груп“ 
АД е създаването на нови допълнителни услуги на 
територията на МИГ „Берковица – Годеч“, които 
ще са базирани на природосъобразен, интегриран, 
туристически продукт, свързан с богатото, природно 
и културно наследство на региона. На срещата 
основния акцент бе поставен върху идеята за 
създаване на ресурсна платформа за  „интелигентен 
туризъм“ - специализиран софтуер за генериране 
на оферти за налични, туристически услуги на 
територията на МИГ-а от различни доставчици 
(хотели, хижи, къщи за гости, квартири, ресторанти, 
музеи, манастири, културни и спортни центрове и 
др.). Чрез въвеждането на електронен, туристически 
пътеводител ще бъде стимулирано развитието 
на туризма в планинския район „Берковица – 
Годеч“. На събитието присъства и представител от 
Европейската космическа агенция, който  представи 
самия „Farol пътеводител“ – мобилна технология, 
която се състои от интелигентен пътеводител за 
смартфони, създаваща напълно персонализирани 
обиколки на посетителите в съответствие с техните 
предпочитания и най-важното, на личното им време.

СРЕЩА НА ГРУПА ЗА ПОМОЩ НА 
ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Във връзка с изпълнение на проект “И аз имам 
семейство” на 27.09.2013 г. ЕПГ- гр. Берковица  проведе 
среща на групата за  помощ на приемни семейства, в 
които са настанени деца. Подкрепата на приемните 
семейства е неразделна част от дейностите по 
Проекта за приемните семейства и за поддържането 
и усъвършенстването им. Целта е да се подкрепи 
и подпомогне работата на приемното семейство в 
работата им с децата от специализирани институции 
и от общността. Групите се събират веднъж на всеки 
два месеца, като на срещите се работи по дадена тема 
и се обсъждат и решават текущи проблеми. В Община 
Берковица от стартирането на проекта до настоящия 
момент утвърдените професионални семейства 
са четири. В процедура по оценяване са четири 
кандидат- приемни семейства. Проектът „И аз имам 
семейство” се осъществява с финансовата подкрепа на 
ОП„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 
от ЕСФ. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално 
подпомагане”, а Община Берковица е партньор.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БУДИТЕЛИ 
НАРОДНИ !

Милостиво е времето, дългопаметни са и хората, 
съхранили в сърцата си образа на българи, които 
в най-трудни времена пробуждаха народа. Един от 
най – големите празници в националния календар на 
България е „Денят на народните будители“, отбелязан за 
първи път на 1 ноември 1909 г. Будителите, съхранили 
през вековете духовното имане и българската памет с 
благослов за родовия си корен. Цар Борис-кръстителят 
български, планинският отшелник Св. Иван Рилски, 
Св. Св. Кирил и Методий, Софроний Врачански, 
Константин Преславски, Черноризец Храбър, Неофит 
Бозвели, Петко Р. Славейков, Иван Вазов-патриарха, 
дълъг е списъкът на нашите народни будители. Чест 
за берковчани е, че дълги години площадът в центъра 
на града носеше името на народния будител Петко Р. 
Славейков. Достоен българин, който със своя живот и 
своето дело ни показва за пореден път, че човек се ражда 
на тази земя, не заради желанието му да потрябва, а за да 
твори и създава. Училищата носят имената на нашите 
народни будители. Учениците трябва да почитат  тяхната 
памет. Синовен поклон пред Вас, будители народни !
Сдружение „Народен будител“ на учители-
пенсионери гр. Берковица
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На 30 септември 2013 г. бе отбелязан 50-годишния 
юбилей на Второ ОУ „Христо Смирненски“ гр. 
Берковица. На този ден 569  ученика и 24 учители 
положиха основите на квартално училище под 
сянката на голям орех.  Първият директор Илиана 
Попова и 15 от основателите ги няма вече. Аз, 
макар и в преклонна възраст, дочаках празника. 
Сегашното ръководство организира подобаващо 
честване. Тържествено и сърдечно бе отдадена 
почит и уважение към пенсионерите.  Мили, хубави 
думи от директора Виктория Недкова, музика и 
атмосфера на съпричастност. Водосветът, отслужен 
лично от Видинския Митрополит Дометиан и 
благослова за здраве и благоденствие, засилиха 
вълнението. Подбрана изложба и чудесна програма. 
В началото прозвучаха стиховете на Христо 
Смирненски, от чиято смърт се навършиха 90 
години.  Изпълнени с патос от учители, тези слова 
звучаха актуално. Богатата програма демонстрира 
постиженията и любовта на учениците. Следваше 
коктейл в „Камбанка“, където учителския колектив 
посрещна гостите си. Уважение изразиха всички към 
сегашния директор Виктория Недкова по-случай  
нейния рожден ден, съвпадащ с юбилея. Щастлива 
съм, че на 84 години доживях да споделя успехите 
на училището от първия ден до днес. Трогна ме 
пътят, очертан с думите: „Устремени към бъдещето, 
следваме традицията“. Усетих удовлетворение за тези 
думи и исках да благодаря, но не успях подобаващо. 
Не зачетох моя учителски колектив, тогавашния 
зам. директор Данаил Райков, с които създавахме 
традицията и моля за извинение. От цялото си сърце  
се радвам на успехите и доброто име на училището. 
Вярвам в устрема към бъдещето и през юбилейната 
година пожелавам здраве, сили и творчески успехи.
Вергиния Филипова /бивш директор на училището/

Кратки данни за 85-годишнината на моята 
родолюбива, краеведческа, будителска, 
народополезна дейност. Роден съм в с. Ягодово – 
Берковско на 28 октомври 1928 г. Произхождам 
от трудолюбиво семейство. Учех в първоначално 
училище в родното ми село, прогимназия в с.Бързия, 
завърших гимназия в Берковица през 1946 г., а по-
късно и в СУ специалност „История”. Бях назначен 
за околийски читалищен организатор. Възобновявах 
читалища, библиотеки, организирах младежки 
бригади… Като организационен работник в 
Околийския народен съвет – Берковица, в Окръжния 
съвет – Монтана и в Общинския народен съвет – 
Берковица разработвах програми за туристическото, 
творческото и културното им развитие. Грижех се 
също за развитието на читалищата, събирах и дарявах 
книги за библиотеките, за изграждане на музеите и пр.
От 1963 до 1991 г. създавах музеите и художествените 
галерии в Берковица, Монтана и Чипровци – като 
директор на същите, както и на музейни сбирки във 
Вършец, Г. Дамяново и др. Две години работих и като 
главен уредник в Националния исторически музей в 
София до откриването му в Палатата.  В почивните 
дни, в продължение на 12 години, извършвах теренни 
проучвания и геодезическо заснемане на близо 
100 крепости, укрепени селища и някои могили в 
Северозападна България. Реализирах три цветни 
документални пълнометражни филма: „Земя и 
памет”; „Берковския край”; „Лопушанското поречие 
на Огоста” и десетки диафилми. Уредих голяма 
изложба в Националния археологически музей 
„Археологическите богатства на Михайловградски 
окръг”. Събрах около 100 икони, които не бяха в 
култова употреба и открих изложба в художествената 
галерия на Берковица, както и една част в Монтанската 
галерия. През последните 30 години работих по 
възраждането на трите манастира като председател 
на инициативния комитет за Клисурския манастир, 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СМР, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА СМР, БЮДЖЕТ, РЕЗУЛТАТИ
Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” изпълнява Стратегия за местно развитие по договор № РД50-86/13.06.2012 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - 
Разплащателна агенция. Финансовата помощ е в размер на 3 895 000 лв.  Във връзка с реализацията на Стратегията са извършени дейности и постигнати следните резултати: 
До средата на 2013 г. са извършени пет приема на проекти, съгласно Стратегия за местно развитие, в резултат на което са:  подадени 54 проекта на обща стойност 6 107 893 лв. и субсидия, за която се кандидатства в 
размер на 4 471 064 лв.; одобрени от МИГ – Берковица и Годеч са 37 проекта с размер на одобрената субсидия  2 509 325 лв.; одобрени от ДФ „Земеделие” 18 заявления за кандидатстване с размер на одобрената субсидия  
935 027,01 лв.; сключени договори с 16 бенефициента с размер на одобрената субсидия 723 705,34 лв. В рамките на изпълнение на Стратегия за местно развитие, Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и 
Годеч” подготви искане за промяна на СМР. Предприемането на процедура по обновяване е продиктувано от постигането на пълна ефективност по отношение на прилагането на мерките от СМР съобразно нуждите 
и изискванията на региона, което е в унисон с постигането на стратегическата цел на Стратегията: Постигане на добър жизнен стандарт за населението на територията на „MИГ – Берковица и Годеч” чрез подкрепа за 
развитие на конкурентоспособна местна икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни ресурси.
Промяната за прехвърляне на средства се налага с цел пълно усвояване на средствата и във връзка с липсата на интерес по мерки 123 «Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти» и 223 «Първоначално 
залесяване на неземеделски земи» и наличните остатъци от средства по някои от мерките. След проведеното Обществено обсъждане, екипът на МИГ изготви предложение за актуализация на Стратегия за местно 
развитие, което е насочено към изменение на финансовите параметри по мерките, с цел ефективното прилагане на Стратегията и постигането на планираните целите. 
Мерки от СМР, от които ще бъдат прехвърлени средства Остатък по мерки след края на 5 прием Мерки от СМР към които ще бъдат прехвърлени средства Сума на прехвърлените средства
123 "Добавяне стойност към земеделски и горски продукти                    330000,00                                                          121 "Модернизиране на земеделските стопанства"                                      167500,00
                                                                                                                                                                                  313 "Насърчаване на туристически дейности"                                      148000,00
                                                                                                                                                                                  321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони" 14500,00
223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи                      80000,00                                                          226 "Възст. на горския потенциал и въвеждане на превант. дейности" 55000,00
                                                                                                                                                                                  321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони" 25000,00
311"Първоначално залесяване на неземеделски земи"                      82130,00                                                          321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони" 82130,00
312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"                        5084,00                                                          321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони"   5084,00
                                                                                                   Общо                            497214,00                                                                                                                                                                         Общо                 497214,00
В ход са процедурите по подписване на Анекс към договор № РД50-86/13.06.2012 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за промяната. В резултат на това 
се очаква в началото на месец ноември 2013 г. да бъде отворен нов прием по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, 
313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
След подписването на Анекса и прехвърлянето на средства се очаква отварянето на нов прием на проекти със следния разполагаем бюджет по мерки:
Код на мярката                                                           Име на мярката                              Индикативен ОСТАТЪК* лева                   Прехвърлени средства лева                 Общо за периода на прием лева
1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР) 
121                                                   Модернизиране на земеделските стопанства                               30 177,62                                                        167 500                                                       197 677,62
2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
 226                                                   Възст. на горския потенциал и във. на превант. мерки           25 182,00                                                          55 000                                                        80 182,00
3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
313                                                   Насърчаване на туристическите дейности                                 9 726,92                                                        148 000                                                      157 726,92
321                                                   Осн. услуги за и-ката и насел. в селските райони           61 291,00                                                        126 714                                                      188 005,00
322                                                   Обновяване и развитие на населените места                             143 372,33                                                                                                                   143 372,33
*Забележка: Остатъкът от средства е определен на базата на сключените договори и подадените проекти. За момента той е индикативен, защото част от проектите, подадени в ОД на ДФЗ са в процес на оценка от ДФЗ и 
сумата не е окончателна.
Подробна информация относно сроковете за кандидатстване ще бъдат публикувани на интернет страницата на „МИГ – Берковица и Годеч”: http://www.mig-bg.org/ и на общодостъпни места. Допълнителна информация 
може да бъде получена и в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”. 
За контакт: гр. Берковица 3500,  пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116, тел. 0953/ 89 116; 0953/ 96 529; 0882 938 261

секретар на комитета за Чипровския манастир и 
член на комитета за Лопушанския манастир, за които 
организирах събори и други мероприятия. Издадохме 
албума на проф. Иванка Гергова „Възрожденското 
изкуство в Михайловградски окръг”. Ангажирах 
с договор Божидар Димитров за написване на 
книгата „Петър Богдан Бакшев”, както и Иван 
Сотиров за албума „Чипровска златарска школа”.
Уредих десетки фотоизложби за писатели, 
училища и др. Изложбата за Йордан Радичков от 
72 банера (метър на 31 см) с по 4-5 големи фотоси 
– ламинирани, Училището и читалището в с. 
Бързия ,  „100 г. Берковска гимназия” и др. Преди 
20 години учредих сдружението с нестопанска 
цел „Берковско родолюбиво общество” и съм 
негов председател. За това време съм подготвил и 
издал 316 бр. в. „Северозападен Балкан” (една част 
цветни) и съм го разпространявал в Северозапада и 
4 сръбски общини, безплатно. Издал съм 27 книги, 
пътеводители и албуми, няколко от други автори. 
Издадох и 25 цветни дипляна за селища, личности и 
др. Публикувах в пресата и в списания много статии. 
Уредих десетки юбилейни чествания на заслужили 
граждани и други културни мероприятия. До 
28 октомври тази година ще издам книгата на 
Димитър Церовски „Горноцеровските ни предци” 
и публикацията на епископ Антоний „Лопушански 
манастир „Св. Йоан Предтеча” с мои добавки и 
илюстрации. Подготвил съм за печат книги за 
миналото на с. Драганица, Копиловци, работя по 
историята на с.Василовци и „Църковното, училищно 
и читалищно дело в с. Бързия”. Преди близо четвърт 
век подготвихме с колектив обемист том „Феноменът 
Чипровци”. Бях се договорили с издателство „Петър 
Берон” за издаването му, но дойде промяната, 
издателството бе закрито и аз прибрах ръкописа и 
илюстрациите. За издаване корпус „Крепостите в 
Северозападна България”, също създадох колектив 
с ръководител проф. Александър Фол, дори 
кандидатствахме по една програма, но стана войната 
в Сърбия и проектът пропадна. Подготвих книга 
за Петрохан с около 40 приложения – творби на 
пътешественици, писатели, историци и др. плюс 
много илюстрации. Предложих на Пътно управление 
да заделят малко пари за издаването на тази книга, 
но още нямам резултат. Организирах направата на 
12 паметника като: барелеф на Иван Вазов на връх 
Ком, чешма-паметник на Малинарката, на Димитър 
Филипов в Чипровци и в Берковица и др. Съхраних 
редица архитектурни паметници на културата в 
Берковица и Монтана, за което ме уволниха. Цецка 
Бончина издаде книга за мен „Милан Революцията”. 
Награден съм с орден „Кирил и Методий”-I-ва 
степен. Това е кратката ми биографична справка.

АВТОБИОГРАФИЯ НА МИЛАН 
МИЛАНОВ – РЕВОЛЮЦИЯТА  

ОБУЧЕНИЯ НА МКБППМН И 
ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ В 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Обучения на тема: „Българския законодателен 
подход по отношение на детското асоциално 
поведение в контекста на присъединяването на 
България към ЕС“ и „Правна и институционална 
рамка на дейността на обществените възпитатели. 
Проблемни сфери“  се проведе в заседателната зала 
на Общински съвет – Берковица на 28 октомври 
2013 г. Гост- лектор бе Константин Томанов – 
Секретар на ЦКБППМН към Министерски съвет, 
който презентира темите пред членовете на 
МКБППМН и обществени възпитатели от Община 
Берковица. След всяка от темите бе предвидена 
и дискусия между участниците в обученията.
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НАД 200 ДЕЦА НА МАГИЧЕН 
СПЕКТАКЪЛ В ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН 

ВАЗОВ-1872“

Над 200 деца се събраха в големия салон на читалище 
„Иван Вазов – 1872“ на магичния спектакъл 
„Артанес“. Те са от детските градини и училищата 
в Берковица. Малчуганите изживяха неописуема 
радост и се заредиха с положителни емоции. 
Магичният спектакъл „Артанес“ представи на  децата 
една уникална възможност да видят на живо фокуси 
и илюзии от световните сцени. Осъществяването 
на тази, хубава идея бе възможно благодарение на 
щедростта на ръководството на Община Берковица 
във връзка с успешното започване на учебната година.

ВТОРО ОУ „ХРИСТО 
СМИРНЕНСКИ“ ОТБЕЛЯЗА 
С ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ 

50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

С тържествен концерт бе отбелязана 
50-годишнината на Второ ОУ „Христо Смирненски“  
гр. Берковица . Тържеството се състоя в големия 
салон на читалище „Иван Вазов-1872“. Събитието 
бе уважено  от Видинският Митрополит Дометиан, 
председателят на ОбС – Берковица инж. Юлиян 
Иванов, кметът на община Берковица Димитранка 
Каменова, бивши директори, учители и ученици 
на учебното заведение. Директорът на училището 
Виктория Недкова поздрави възпитаниците 
и учителите на учебното заведение и връчи 
почетен  плакет на кмета г-жа Каменова. По повод 
празника и юбилейната годишнина на училището 
кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова направи и личен подарък на учебното 
заведение – 6 баскетболни топки. Много музика 
и танци съпътстваха празничната програма, в 
която се изявиха талантливите възпитаници на 
Второ ОУ „Христо Смирненски“. Кулминация на 
тържеството бе и специалното участие на поп 
изпълнителя Владимир Димов. Тържественият 
концерт бе заключителната част от поредица 
инициативи, които бяха посветени на юбилея.

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН 
НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА БЕ 
ОТБЕЛЯЗАН В БЕРКОВИЦА

По повод 1 октомври, Международния ден на 
възрастните хора, Община Берковица  организира 
концерт в големия салон на НЧ „ Иван Вазов – 1872“ . 
След официалните приветствия участие в програмата 
взе народната певица Славка Калчева. Празникът 
на възрастните хора бе уважен от Председателят 
на ОбС-Берковица инж. Юлиян Иванов и зам. 
кметовете Гергана Антонова и Радослав Найденов.
Председателят на ОбС -Берковица връчи грамота 
на най-възрастния жител на Община Берковица 
99-годишния Станислав Петров Върбанов. 
Наградени с грамоти за заслуги бяха и членове на 
пенсионерските клубове в общината. „Позволете 
ни да изразим своето уважение и преклонение 
пред мъдростта и опита на възрастта Ви. С 
притежаваните от Вас достойнства на човешката 
личност, натрупани в богатия Ви житейски опит, Вие 
сте пример за трудолюбие, честност, отговорност 
и прецизност за младите поколения. От името на 
общинското ръководство Ви благодарим за всичко 
сторено през годините на активния Ви и съзидателен 
живот. Благодарни сме и за добрите идеи и мъдрите 
съвети, с които от позицията на времето винаги 
сте ни били полезни !“ са пожеланията на  кмета  
Димитранка Каменова. С поздравителни адреси 
г-жа Каменова не пропусна да уважи и хората от 
останалите населени места в Община Берковица, 
където отбелязаха празника с много веселие.

„СЛОВОТО В НЕМИЛОСТ“

Книгата „Словото в немилост”  на Йордан Каменов бе 
представена на 24 октомври 2013 г. в къща-музей „Иван 
Вазов“.  Събитието бе уважено от зам. кметът Радослав 
Найденов, ученици от гимназия „Д-р Иван Панов“ и 
читатели. "Словото в немилост" e 8-ата издадена книга 
на Йордан Каменов. Разделена е на четири части -  "По 
волята на империята”, "Зоркостта на особата”, "Време за 
хвърляне на камъни” и "От насилие към безсилие или в 
името на народа”. Написана е живо, на прекрасен език, 
с голяма ерудиция и завидно майсторство. Книгата 
разширява представите за сложния литературно-
исторически процес в годините, разкрива полемичната 
дарба на автора и голямото му родолюбие. По своята 
структура и послание тя доизгражда образа на 
националната ни литература и предизвика интереса не 
само на литературоведите, но и на широк читателски 
кръг. Йордан Каменов е роден през 1945 г. Завършил е 
българска филология и педагогика в СУ "Св. Климент 
Охридски”. Член е на Съюза на българските писатели 
от 1996 г. и дописен член на Българската академия на 
науката и изкуствата. Съставител, редактор и издател 
на не малко книги, антологии и сборници. Написал е 
редица енциклопедични статии за поредицата томове 
"Литературна периодика” на БАН и "Пиринският край”.

МЛАДА ПОЕТЕСА ОТ МОНТАНА 
ПОСВЕТИ СТИХОТВОРЕНИЕ НА 

БЕРКОВИЦА

ГРАД  НАСЛАДА
Берковица омаен е град

озовеш ли се в него
чувстваш се в прекрасен,

собствен свят.
Над него Ком извисява се

сред ясни небеса,
и от него чува се

наслада в нашата душа.
Ето ги кестени столетни

от вятъра балкански зашумели
с развятите над нас листа

сякаш чудни песни са запели.
Дали тук е пролет, лято,

есен или зима,
красотата на градчето мило

завинаги ще остане неповторима !

Любка Кирилова Петкова

МИЛАН МИЛАНОВ – 
РЕВОЛЮЦИЯТА НА 85 ГОДИНИ  

85-годишнината на Милан Миланов – Революцията  
бе чествана с подобаваща тържественост в 
Художествената галерия в Берковица, където бе 
уредена изложба от фотографии, отразяващи 
творческите дела на юбиляра. Живият символ 
на града под Ком получи десетки поздравителни 
адреси, много цветя и подаръци. Сред гостите 
на празника бяха Негово Високо преподобие 
Архимандрит Антим – протосингел на Видински 
митрополит, народни представители, инж. Юлиян 
Иванов, председател на ОбС –Берковица, зам. 
кметът Радослав Найденов, хора на изкуството, 
съратници и съподвижници от цялата област.
„Всеотдайната Ви и разностранна дейност, както и 
приноса Ви в историята на Берковица са признати 
в страната. Убедени сме, че ще продължите 
със същия устрем и занапред  дейността си и 
ще бъдете вдъхновяващ пример за още много 
берковчани, за които полето на Вашата дейност 
също е призвание !“  са думите, с които кметът на 
Община Берковица се обърна в поздравителния 
адрес към Милан Миланов. Революцията 
получи от общинското ръководство икона с 
лика на Богородица, пазителката на Берковица.
Човек–епоха, чешит, луда глава, божие зърно, 
закъснял богомил, възрожденец, историк, писател-
краевед, издател, общественик – това са само част 
от определенията за славния юбиляр, родом от 
с. Ягодово, Берковско. Но всички го знаят като 
Революцията, родолюбец, краевед и будител. 
Революцията продължава, обеща  юбилярът. Той 
ще бъде сред почетните гости на тържеството за 
рождения ден на Видинския Митрополит Дометиан.


