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ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА
МОНТАНА ИНЖ. НИКОЛАЙ
ПЕНЧЕВ ПОСЕТИ КМЕТА
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Стратегическите задачи за 2014 година на Община
Берковица и основните проблеми бяха темите на
разговор между Областния управител инж. Николай
Пенчев и кмета Димитранка Каменова. Придружаван
от заместник-областния управител Милен Гечовски,
Областният управител посети Берковица. Това е
първото му посещение в общината след неговото
назначение. Инж. Николай Пенчев се ангажира
да инициира среща на кметовете с народните
представители от областта, на която да се обсъдят
проблемите и приоритетите в развитие на общините.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– БЕРКОВИЦА ПРИЕ
МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
СЪБИРАЕМОСТТА НА ТАКСИТЕ
ЗА ВОДА В КВАРТАЛ РАКОВИЦА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА
КАМЕНОВА СВИКА
КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ
НА СИК ЗА ЕВРОИЗБОРИТЕ

Днес в заседателната зала на общинска
администрация
Берковица
се
проведоха
консултации с политически партии и коалиции за
определяне състава на Секционните избирателни
комисии и подвижната секционна избирателна
комисия за Община Берковица за произвеждане
на Евроизбори на 25 май 2014 г. Поканени бяха
парламентарно представените партии и коалиции
– ПП ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, „Синята
коалиция”, „Атака“ и НДСВ. Местните ръководства
на партии и коалиции в Община Берковица
представиха пълномощни от своите централи,
както и предложиха членове за комисиите,
включително резервни лица, които да заместят
титулярите при нужда. На територията на община
Берковица са утвърдени 41 СИК, в т.ч подвижната
секционно избирателна комисия, с обща численост
327 членове.
Участниците в консултациите
постигнаха съгласие за разпределението на своите
представители по секции. При определянето
съставите и ръководствата на СИК на територията на
Община Берковица се запази съотношението между
партиите и коалициите на партии, представени в
ЦИК.Актуална информация по организационнотехническата
подготовка
на
предстоящите
избори за членове на Европейския Парламент от
Р България е поместена и на сайта на общината.

На свое заседание, проведено на 26 март 2014
г. Общински съвет-Берковица прие мерки за
подобряване събираемостта на таксите за вода и
ограничаване разхищението й в квартал Раковица.
Мерките, предложени от дружество „В и К“ ЕООД са
14 БЕЗРАБОТНИ ПОЛУЧИХА
-Цена на водата без водомер до поставянето
му ще е 10 лева на абонат месечно.
ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА В
-Водомери ще се поставят до 30.06.2014 година,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
след тази дата абонатите, които все още нямат
водомери ще заплащат по 20 лева месечно.
-Абонатите ще изплащат
монтираните им
водомери за срок от 6 месеца след монтажа.
-Всеки абонат поема разходите по изграждането на
водомерна шахтаилиремонтнасъществуваща такава.
-При отказ за монтаж на водомери и отказ
от плащане след 30.06.2014 година ще се
прекъсне
водоподаването
към
абоната.
-За възстановяване на прекъсването разходите
ще
се заплащат от прекъснатия абонат.
Дружеството ще продължи ежемесечно да събира
На 1 април 2014 г. зам. кметът Радослав Найденов
старите задължения на абонатите в квартала.
връчи договори за работа на 14 безработни. 10 души
Община Берковица изказва своите най - са наети по стартиралата „Регионална програма за
искрени и сърдечни благодарности към всички заетост на Община Берковица“, която е разработена
кметове и кметски наместници, директори и в съответствие с приоритетите на Общинския план
преподаватели в училища, детски градини и за развитие на общината. Целите на програмата са
пенсионерски клубове, собственици и управители подобряване жизнената среда, социалния статус
на фирми, доброволци на територията на Община на населението и облика на населените места.
Берковица, взели активно участие в инициатива Безработните са назначени на осем часов работен
“Да изчистим България за един ден”, проведена на ден, за срок от шест месеца. Четирима от тях ще
26 - ти април 2014 г. Община Берковица е неделима бъдат екопатрули, а останалите охрана в детските
част от този значим и безспорно полезен проект. градини в общината. 4-ма безработни са с 6-месечни
Благодарим Ви за успешното партньорство! договори по НП „От социални помощи към заетост“.

СРЕЩА НА КМЕТОВЕ И
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ С
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

Село Слатина бе домакин на среща на кметове и
кметски наместници с ръководството на Община
Берковица. Това е поредната редовна среща на кмета
Димитранка Каменова за обсъждане проблемите на
населените места. На нея бяха обсъдени въпроси,
отнасящи се до населените места в общината.
Кметовете и кметските наместници поставиха
основните проблеми, които стоят пред тях. Г-жа
Каменова коментира с тях и възможностите за бързо
решаване на неотложните въпроси, както и адекватна
реакция от тяхна страна при проблеми с хората в
селата. След това кметът запозна присъстващите с
възможностите на предстоящи програми за временна
заетост, в които за съжаление работните места като
цяло за общината няма да са много. Ще се търсят
начини да се осигури някаква заетост, допълни тя.

ЗАПОЧНАХА СТРОИТЕЛНОРЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В
ПАРК “ЗДРАВЕЦ” ПО СПЕЧЕЛЕН
ПРОЕКТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

Нова атракция ще бъде изградена в парк „Здравец“
,която ще допринесе за популяризиране на
дърворезбата, като значим занаят за идентичността
на района и спомогне за развитие на културния
туризъм. Също така ще се обособи зона за отдих на
посетителите, включваща поставянето на пейки,
беседка, детски съоръжения, пясъчник и соларни
осветителни тела. В момента текат строителноремонтни дейности по изграждане на детските
съоръжения. На 18.12.2013 г. Община Берковица
подписа договор № 46/3/3130254 за отпускане
на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на
стратегии за местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013
година, подкрепена от европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони по мярка 313 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“, сключен
между Община Берковица и „Местна инициативна
група Берковица – Годеч“ и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция. Одобрената безвъзмездна
финансова помощ е в размер на 88 744.54 лева без ДДС.
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ПРОЛЕТНО ЗАЛЕСЯВАНЕ В
ИНСТИТУЦИИТЕ В
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
БЕРКОВИЦА ЗАСТАНАХА
СРЕЩУ НАСАЖДАНЕТО
НА СТРАХ И ОМРАЗА,
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО
НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ В
ОБЩЕСТВОТО, ЗАЩОТО ТОВА
Е ОПАСНО И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ
ТОЛЕРИРА

В РУ „Полиция“ – Берковица се проведе среща,
на която народният представител инж. Петър
Якимов, председателят на ОбС-Берковица, кметът
на Община Берковица Димитранка Каменова,
началникът на РУ „Полиция“ Бисер Йончев,
Весела Ранова, Районен прокурор и представители
на квартал Раковица обсъдиха създаденото
изкуствено напрежение в Берковица, след двата
битови инцидента между българи и роми. Всички
застанаха срещу насаждането на страх и омраза.
От срещата стана ясно, че между случаите няма
нищо общо. Двама са осъдените за инцидента пред
магазина в центъра, а по първият тече разследване.
„Налагането на ненавист и нетърпимост към
различния и настройването на хората едни срещу
други, както и злоупотребата с етническия мир,
са крайно опасни и неприемливи действия, които
категорично трябва да бъдат осъдени“, категорични
са институциите. „Берковица е спокоен град. Правим
всичко необходимо да сложим край на изкуствено,
създаваното напрежение между роми и българи.”подчерта началникът на полицията Бисер Йончев.

РОТАРИ КЛУБ И ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА РЕАЛИЗИРАХА
ПРОЕКТ В ПОЛЗА НА
ОБЩНОСТТА

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 поактивно 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.

Община Берковица започна традиционното
пролетно залесяване на дръвчета на територията на
града. Държавно горско стопанство – Берковица е
предоставило 100 фиданки във връзка с подкрепата
на общината на залесителната кампания по повод
Седмица на гората. С дръвчетата се озеленяват
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. Отправяме апел към
жителите на общината да пазят засадените дървета
и цветя, и да не допускат прояви на вандализъм. На
извършителите ще бъдат налагани строги санкции.

ПРИЕМНАТА ГРИЖА – ОБИЧ И
МИСИЯ
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ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА
ПОТВЪРДИ РЕШЕНИЕТО НА
РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА,
КОЙТО ОТХВЪРЛИ ИСКА
НА МЮСЮЛМАНСКОТО
ИЗПОВЕДАНИЕ ЗА
ТУРСКАТА БАНЯ

Окръжен съд – Монтана се произнесе и потвърди
решението на Берковски районен съд по делото
за Турската баня. Решението гласи: Потвърждава
като правилно и законосъобразно решението на
Берковски Районен съд от 5.12.2013 г. , постановено
по гр. дело N-1/2013 г. ОСЪЖДА Мюсюлманско
изповедание ДА ЗАПЛАТИ на Община Берковица
направените във въззивното
производството
разноски. Решението подлежи на обжалване пред
ВКС в едномесечен срок от връчването му. По
всички изложени съображения Окръжен съдМонтана е приел, че атакуваното решение на БРС
е правилно и законосъобразно и следва да бъде
потвърдено, тъй като Мюсулманското изповедание
не е установило настъпване на реституционния
ефект по чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ-няла доказателства
Берковишка мюсулманска вероизповедна община
да е придобила собствеността върху оспорвания
имот и да е осъществявала фактическа власт върху
него, няма доказателства държавата да е отнела
без основание този имот от праводателя на ищеца
и имотът не съществува реално във вида, в който
се твърди, че е отнет. Районен съд Берковица
се произнесе по делото за Турската баня като
ОТХВЪРЛИ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения от
Мюсюлманско изповедание, със седалище гр.София,
представлявано от Главния мюфтия ИСК с правно
основание чл.108 ЗС – за признаване за установено
по отношение на Община Берковица, пл. „Йордан
Радичков” 4, представлявана от Кмета, правото на
собственост по отношение на имот „Турска баня”,
находящ се в град Берковица на административен
адрес ул. „Кестенарска” и представляващ ПИ
с идентификатор 03928.511.512 с площ от 575
кв.м с построен в имота обект с идентификатор
03928.511.512.1 със застроена площ от 259 кв.м, а
по регулационния план на град Берковица – имот
с пл.номер 2658 , кв.72, парцел XIII и осъждане на
ответника да предаде владението върху имота.

„Какво по-хубаво от това да направиш някого
щастлив и да го накараш да се усмихне!“ Още две
деца напуснаха специализираната институция
със своите приемни родители. До момента екипът
по приемна грижа – гр. Берковица прие, обучи
и оцени 7 семейства за професионални приемни
родители. Социалните работници и кандидатите
за приемни родители заедно извървяха пътя от
кандидатстването до вписването им като приемни
семейства в регистъра, воден от Регионална дирекция
“Социално подпомагане”, гр. Монтана. В резултат
на действията на екипа и силната мотивация на
приемните родители в Община Берковица вече има
8 деца, които са настанени в домовете на седемте
ЗАСИЛВА СЕ СИГНАЛНАТА
приемни семейства, където децата ще получават
ФУНКЦИЯ НА КМЕТОВЕ И
адекватни грижи за своето нормално физическо,
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В
психическо и емоционално развитие. Социалните
работници от Екипа по приемна грижа съвместно с
ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН В
отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
подпомагане”, гр. Берковица продължават своята
На 2 април 2014 г. Комисията по обществен ред и
дейност по настаняване на деца в приемни семейства.
сигурност към Община Берковица инициира среща
с кметове и кметски наместници във връзка с
ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ
предстоящия пожароопасен сезон. В заседателната
СЕМЕЙСТВО“ СЕ УДЪЛЖАВА ДО зала присъстваха и част от членовете на комисията,
сред които представители на пожарна, полиция и
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
Проект „И аз имам семейство“ се удължава до общинското ръководство. В хода на разговорите
месец септември 2014 г., съгласно официално писмо стана ясно, че трябва да се засили прилагането
от Агенцията за социално подпомагане с Изх. N на административни мерки за установяване на
ПИ01-358 от 31.03.2014 г. От началото на 2012 г. на нарушения и обединение на усилията за решаване
територията на Община Берковица се реализира проблемите с пожарите в населените места. В
проекта „И аз имам семейство”по Оперативна работата на пожарна и полиция много е важна ролята
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 на кметове и кметски наместници, които трябва да
г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна засилят бдителността в районите и да съдействат
финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. на институциите, сигнализирайки навреме.
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ПОКАНА
За провеждане на редовно Общо събрание
Уважаеми Дами и Господа,
Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА- Берковица и Годеч, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението
свиква редовно Общо събрание на 09.05.2014 г.
от 16.00 часа в гр. Берковица, Заседателната зала
на община Берковица, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад за дейността на Сдружението за 2013 г.;
2. Отчет на подадените Заявления към Стратегията;
3.Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението
за 2013 г.;
4.Приемане на бюджет на Сдружението за 2014 г.;
5.Промени в Устава и правилата на дейност на Сдружението;
6.Прием на нови членове;
7.Разни;
От 28. 04. 2014 г. членовете на Сдружението могат да се
запознаят предварително с материалите за ОС всеки
работен ден от 15:00 до 17:00 в офиса на МИГ- Берковица и
Годеч, намиращ се в гр. Берковица, пл.„Йордан Радичков” 4.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по- късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Каним всички членове да участват в общото събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ДИМИТРАНКА
КАМЕНОВА

=====================================
====================================
КАКВО СЕ СЛУЧИ ДО МОМЕНТА
Шеста покана за прием на заявления за подпомагане:
В периода на прием 06.12.2013 г.- 13.12.2013 г. в офиса на МИГБерковица и Годеч постъпиха 10 проектни предложения:
№ Мярка/код на мярката и наименование/
Проектно предложение
1М121„Модернизиране на земеделските стопанства”Изграждане на
торохранилище към кравеферма
2М121„Модернизиране на земеделските стопанства”Закупуване на
земеделска техника
3М121 „Модернизиране на земеделските стопанства” Закупуване
на земеделска техника за ЗП Борислав Кирилов Борисов
4М121 „Модернизиране на земеделските стопанства” Оборудване и
обзавеждане на Център за рехабилитация и интеграция на възрастни
хора с увреждания
5М121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Модернизиране на стопанството на ЗП Кирил Петров Петров
6М313 „Насърчаване на туристическите дейности” И з г р а ж д а н е
на външна сцена за експониране на местното културно наследство
7М321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските
райони” Преустройство и ремонт на Домашен социален патронаж
8М226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности”
Оборудване на три противопожарни депа
9М 322 „Обновяване и развитие на населените места”
Рехабилитация на парк „Св. Георги Победоносец”
10М226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности”
„Почистване
на
площи
в гори, пострадали от природни бедствия, с цел тяхното
изкуствено възобновяване. Презалесяване на пострадали гори”
След провеждане на процедура за оценка и класиране на приетите проектни
предложения по шести прием за подпомагане са одобрени 10 проекта.
В резултат от извършени шест приема на проекти до края на 2013г.,
съгласно Стратегия за местно развитие са : Подадени 64 проекта на
обща стойност. и субсидия в размер на 5 223 254,06 лв. Одобрени от
МИГ са 46 проекта с размер на одобрената субсидия 3 305 550,60 лв.
Одобрени от ДФ „Земеделие” 22 заявления за подпомагане с размер на
одобрената субсидия 1 102 843,63 лв.
СРЕЩИ И СЪБИТИЯ
На 27.02.2014 г., представител на МИГ- Берковица и Годеч- Надя
Тодорова- експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие взе
участие в първата тематична работна група за 2014 г. на Национална
селска мрежа на тема: „Роля и дейности на НСМ през новия период 20142020 г.”. Срещата цели разработването на проекто план за действие на
Националната селска мрежа, който да е съгласуван с членовете на мрежата.
Г-жа Янка Казакова от Звеното за управление на НСМ направи общо
представяне на работата на ТРГ 5 и откри първото работно заседание.
Г-н Панайотис Патрас, лидер на екипа на ЗУ на НСМ представи една
различна гледна точка за структурата на НСМ и примера на други
страни членки на ЕС.. Участниците в срещата се разделиха в три
тематични подгрупи за деня. Проекто-планът за действие на НСМ
2014+ ще бъде предоставен на Управляващишя орган /МЗХ/, за да се
ползва в планирането на Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014- 2020г. Създаването на ТРГ е във връзка с изясняването
на Регламента за развитие на селските райони /№ 130/2013 г./, който
поставя срок от 12 месеца след одобрението на ПРСР за стартирането
на дейността на НСМ 2014+.
На 4 и 5 март оперативният екип на МИГ- Берковица и Годеч
присъства на среща, организирана от Министерство на земеделието
и храните в гр. Пловдив. Експерти от МЗХ отговориха на зададените
от представители на МИГ въпроси за настоящото прилагане
на ЛИДЕР . Проведе се дискусия по основните проблеми и
предизвикателства, които стоят пред местните инициативни групи.
Представиха фиша по ЛИДЕР в ПРСР 2014- 2020 г.
ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ:
На 01.10.2013 г. се подписа четринадесетия по ред договор с фирма
„Хриси 82” ЕООД гр. Берковица по мярка 312 „Подкрепа за създаване
на микропредприятия”. Безвъзмездната помощ е 70% от одобрените и

реално извършени от ползвателя разходи и е в размер на 11 548,92 лв.
Снея ще се закупи специализирано оборудване за фризьорски салон.
Договор 15. На 10.10.2014 г. с фирма ЕТ „Боби- Бойка
Найденова” гр. Берковица подписахме договор за безвъзмездна
финансова помощ по мярка за закупуване на оборудване
и обзавеждане на сладкарница и сладкарска работилница.
Одобрената финансова помощ е 70 % и е в размер на 21 155,09 лв.
Договор 16 бе подписан на 16.10.2013 г. с фирма ЕТ „Мая
Цветкова- ИЛМАЯ”- гр. Берковица. Проектът е по мярка 312
за закупуване на оборудване и обзавеждане на хранителен
магазин. Помощта е в размер на 70 % от одобрените и реално
извършени от ползвателя разходи и е в размер на 17 717,61 лв.
Договор 17 бе подписан на 16.12.2013 г. с Община Годеч по мярка
321”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
за „Подобряване на енергийната ефективност на административна
сграда,
публичнообщинска
собственост”.
Безвъзмездната
помощ е 100 % от одобрените разходи, в размер на 144 694,00 лв.
Договор 18 На 18.12.2013 г. бе подписан договор с Община
Берковица по мярка 313 „Насърчване на туристическите дейности”
за обособяване на нова туристическа атракция с постоянно
изложение на дървени пластики в парк „Здравец” и подобряване
на свързаната с него инфраструктура. Безвъзмездната финансова
помощ е 100 % от одобрените разходи, в размер на 88 744,54 лв.
Договор 19 На 18.12.2013 г. е подписан договор с „ДЕПС- 21Соколов и сие” СД гр. Берковица по мярка 312 за изграждане
на магазин за авточасти. Безвъзмездната помощ е в размер
на 70% от одобрените разходи и е в размер на 50 188,21 лв.
Договор 20. На 27.12.2013г. е подписан договор с Община
Годеч по мярка 322 за изграждане на улица. Безвъзмездната
финансова помощ е 100% и е в размер на 66 627,67 лв.
Договор 21. На 05.02.2014 г. бе подписан договор с фирма „Солънит”
ЕООД гр. Берковица по мярка 312. По проекта ще се закупи универсална
машина за изработване на кръгли улуци. Безвъзмездната финансова
помощ е 79 % от одобрените разходи и е в размер на 18 974,87 лв.
Договор 22 На 05.02.2014 г. е подписан договор със СЗДП ДГС- Берковица
по м. 226 за изграждане на противопожарно депо. Безвъзмездната
финансова помощ е 100 % от одобрените разходи и е в размер на 9 909,00 лв.

На 23.04.2014 г. в София екипа на МИГ- Берковица и
Годеч взе участие в среща, организирана от Звеното за
управление на НСМ и местните инициативни групи
(MИГ) в качеството им на местни звена на НСМ за
територията на общините, където са установени.
Г-жа Янка Казакова от ЗУ-НСМ направи преглед на
резултатите от дейността на мрежата за изминалата
година, както и приноса
на регионалните
координатори и местните звена.В срещата участваха
представители на МИГ от страната, експерти от
Министерство на земеделието и храните, както и от
Звеното за управление на НСМ. В дискусия между
участниците и екипа на Звеното за управление на
НСМ бяха набелязани възможности във връзка с
изпълнението на задачите на МИГ – местни звена:
набиране на добри практики и разпространение на
информация за дейността на НСМ на местно ниво.
Г-н Здравко Сечков представи плана за дейностите
за настоящата 2014 година. Беше окончателно
избрана темата за работа на Тематична работна
група 6 “Стратегии за местно развитие (СМР) за
периода 2014 – 2020 - предизвикателства, капацитет
за изготвяне и нови моменти”, както и заявен
интерес за участие от страна на 13 МИГ. Във връзка с
предстоящите обмени на опит с чуждестранни МИГ,
участниците в срещата представиха своите виждания
и предпочитания за теми на обмените.Първият
такъв обмен на опит е планиран да се проведе с
участието на МИГ от Гърция и с домакинството
на МИГ Разлог. МИГ Лясковец-Стражица
предложи да домакинства за вторият обмен на
опит за МИГ, планиран за есента на тази година.

ПОКАНА

През м.Юни 2014 г. МИГ-Берковица и Годеч ще издаде
ДВУЕЗИЧЕН КАТАЛОГ , представящ продукти,
услуги и занаяти от територията на МИГ, с цел
подкрепа и популяризиране на предприемачеството.
Каталогът
ще
е
на
български
и
английски
език,
пълноцветен
печат,
луксозно
издание
с
твърди
корици.
Желаещите фирми, земеделски производители,
занаятчии и други заинтересувани лица могат да
заявят включване в каталога по един от следните
начини: в офиса на МИГ- Берковица и Годеч
на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков”
№ 4, офис 116, или на телефон 0953/89116;
0953/96529, или на e-mail: proektmig@abv.bg .
Включването в каталога е напълно безплатно
за всички участници, като всеки участник ще
получи екземпляр от него. Каталогът ще бъде
разпространяван на територията на други Местни
инициативни групи в България и Европейския съюз.

ТРАДИЦИИ БЪЛГАРСКИ

Всяка неделя туристите ветерани са сред природата,
а тя природата е като храм, който пречиства душата
и те прави по-здрав и по-добър. На 13 април 2014
г. неделния излет с дежурен Ценка Петкова беше
посветен на най-красивия християнски празник –
Цветница. Цветята присъстват при всеки хубав и
тъжен ритуал. Какъв ли би бил животът без цветя
? Всички бяха весели, усмихнати, но най-щастливи
бяха туристите, носещи имена на цветя. На нашия
горски кът с особено вълнение пресъздадохме
ритуала „кумичкане“. Разчупихме обредния хляб,
пуснахме в реката белязаните парченца и чакахме
кое ще стане първо. Определена е кумицата, която
бе поздравена и окичена с много цветя. Ритуалът
продължи в туристическата ни база „Ашиклар“.
Самодейците-Славчо, Любка, Тони, Сийка, Славка,
Марга и Надето, облечени в красиви народни
носии, с много песни и танци представиха обичая
„Лазаруване“: „Ой Лазаре, Лазаре, що побърза
та дойде, ризата ми е на кросното, сукмана ми
е на платното“. На тържеството беше и АнютаВаня Тодорова с кошничка цветя, която дари
всеки с китка цвете и върбова клонка за здраве.
Участниците в програмата и именниците получиха
много аплодисменти, поздравления с песни, цветя
и стихчета. Председателката на клуба най-топло
и сърдечно благодари на Ценка Петкова като
водеща и на участниците в програмата – „ С нея
ни върнахте в спомените от нашето детство, когато
и ние сме участвали в тези ритуали“,каза тя. А на
именниците пожела много здраве и дълголетие.
Горди сме, че имаме такива хубави традиции с
чудесни ритуали, които ни правят малко повече
българи. При нас туристите ветерани е весело !
Генка Минчева

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Надвисналото, натежало от вода небе сякаш се е
разкъсало и се изливаше над земята. През сивата
завеса на дъжда препускаше студен вятър. Времето
обаче не е в състояние да спре прииждащите
пенсионери от клуб „Берковски кестен“, за да
честват рождениците от първото тримесечие
на 2014 г. Тържеството започна с три песни от
певческа група с ръководител инж. Синигерски.
Водеща бе Лили Русинова. Имената на рождениците
бяха прочетени от Т.Яначкова. Поздравена бе и
СДРУЖЕНИЕ ,,МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА Любка Макавеева за юбилея й в този ден. След
ГРУПА БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
тържествения обяд инж. Синигерски поздрави
гр. Берковица, пл.,,Йордан Радичков44, тел. 0953/ рождениците с хора и танци. Бъдете все така
89116, 0953/ 96529
весели, радостни и здравето да не ви напуска !
e- mail: proektmig@abv.bg, http:// www.mig-bg.org
Боби Мир
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„БЕРКОВИЦА – МОЯ СЪДБА“

На 1 април 2014 г. в Етнографския музей официално
бе открита изложбата „Берковица моя съдба“ –
акварел и склумикс на ВалентинПешков и текстилни
платна на неговата майка Парашкева Пешкова. Сред
гостите на събитието бяха инж. Юлиян Иванов,
председател на ОбС –Берковица, зам. кметът
Радослав Найденов, общински съветници, културни
дейци, приятели на творците и общественици.
Валентин Пешков е учител, родолюбец, земеделец,
майстор на чудати фигурки, а сега и художник.
Но неговата кауза, както го представиха е да бъде
оптимист. Изложбата на майка и син включва
уникални фигури от камък, акварелни творби и
текстилни платна. Прекрасната каменна колекция
на Вальо Пешков, с персонажи от родната фауна е
създадена с много вкус, въображение и майсторлък.
Риби, птици, костенурки и други животни са в
пъстрата палитра от пластичните фигури. Обичана
и усъвършенствана от редица български творци,
акварелната техника носи особено очарование
и въздействие. Произведенията, изпълнени в
акварел – независимо дали са спонтанни и леки
ескизи, или майсторски изградени завършени
творби, дали са портрети, пейзажи, композиции
или артистични импресии – привличат със своята
непосредственост и поетичност. Изключително
красивите
текстилни платна на Парашкева
Пешкова видяха гостите на изложбата „Берковица
моя съдба“. Всяко от платната носи духа на своя
автор. И Валентин Пешков, като големия писател
Йордан Радичков, слага душа на всяко от своите
произведения и ги пуска да пеят по вечните пътища
на България. Но най-важното, което Вальо Пешков
ни напомни е, че: „Бог ни е сложил в каруцата
си, но историите си ги създаваме самите ние.“

ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ
„МАЛИНАРКА“ ПРЕПЪЛНИ
САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН
ВАЗОВ-1872“

Концертът, посветен на 75-годишнината на
хореографа и ръководителя на представителен
танцов ансамбъл „Малинарка“ Любомир Гуглин
събра на едно място няколко поколения танцьори.
На 17 април 2014 година публиката препълни
читалищния салон и всички се насладиха на
спектакъла, поднесен в навечерието на Великден.
Танцът става съдба за Любомир Гуглин преди
55 години, първо като танцьор, а след това като
хореограф. С много труд и репетиции превръща
малинарчетата в представителен състав на ЦИОФ
– международна организация за съхранение на
културното наследство. Тази година за пореден
път заслужиха това признание, което им дава
право да представят България на международни
фестивали. Празничната програма включваше
и изпълнения на гости от Монтана, както и найновата формация на Гуглин „Танцувай за здраве“.
Кулминация на празника бе и изпълнението на
нашумелия млад духов оркестър „Виво“ Монтана.
Сред гостите на празника бяха представители на
ЦИОФ, председателят на ОбС-Берковица и зам.
кметът Радослав Найденов, който поднесе от името
на кмета поздравления към юбиляра. Любомир
Гуглин ще продължи своята дейност, вадейки найхубавото от миналото и подарявайки го на младите.

„ДЕЦАТА НА БЕРКОВИЦА –
ЦВЕТЯТА ПОД КОМ“

КРАСИВИ ГЛАСОВЕ НА СЦЕНАТА
НА БЕРКОВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ

На 15 април 2014 г. в салона на читалище „Иван
Вазов-1872“ в Берковица вокална формация
„Щурче“ с диригент, музикалния педагог със
солиден стаж в професията си Петър Петров,
изнесе Великденски концерт. Красивите гласове на
талантливите изпълнители зарадваха берковската
публика в навечерието на празниците. Събитието бе
със специалното участие на проф. Петър Льондев,
председател на Съюза на композиторите в България.
Концертът се превърна в празник на хоровото
изкуство в града под връх Ком, а гласовитите певци
бяха аплодирани дълго за чудесните си изпълнения.

На големия християнски празник Лазаровден,
Берковица бе домакин на детски бал на „цветята“.
За 11-та поредна година под патронажа на доцент
Борислав Великов в града под Ком се организира
детския празник. „Децата на Берковица – цветята
под Ком” е мотото на събитието, което е включено
в културния календар на Община Берковица.
Специални гости на събитието бяха председателят
на Общинския съвет на Община Берковица инж.
Юлиян Иванов и кметът Димитрана Каменова.
Близо 200 деца от училища, детски градини и
ясла, социални домове танцуваха и пяха в духа
на християнския празник. Кулминацията бе на
финала, когато бяха отличени най-добрите костюми
на традиционния карнавал. Журито сериозно
се затрудни да излъчи трима победители, затова
даде награди на всички. Колективни награди
имаше и за всички участващи учебни, детски и
социални заведения, осигурени от доц. Великов.

ВЕЛИКДЕНСКО ВЕСЕЛИЕ НА
ЛОНДЖАТА

Някои стари хора в града знаят за Лонджата само това,
че в миналото на това място са ставали увеселения,
виели са се кръшни хора. Какво означава лонджа,
каква дейност се е извършвала там, мнозина не знаят.
И тази година край чешмата на Лонджата се проведе
традиционното великденско веселие. Празникът е
дело на няколко ентусиасти и със съдействието на
кмета на Община Берковица Димитранка Каменова.
В непринуденото веселие участваха близо 200 човека,
които под звуците на оркестър завъртяха кръшни
хора. Думата „лонджа“ има турски произход и
означава „събиране на майстори от един занаят”.
Нейното италианско и испанско съответствие
също означава „събиране” – loggia и lonya.

РОМИТЕ ОТ КВАРТАЛ
РАКОВИЦА ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН

И в Община Берковица ромите отбелязаха своя ден.
Определено тази година участниците в празника
бяха много повече от миналата. Тържеството
започна с литературно-музикална програма,
подготвена от училищата и детските градини в
общината. Децата пяха и танцуваха в продължение
на няколко часа. Специални гости на празника бяха
народните представители инж. Петър Якимов и д-р
Илиян Тимчев, председателят на ОбС – Берковица
– инж. Юлиян Иванов, Бисер Йончев-Началник
РУ „Полиция“ Берковица, директори на училища
и детски градини и др. Ромите бяха поздравени
от кмета на Община Берковица Димитранка
Каменова с поздравителен адрес, в който се казва:
„Общинското ръководство в своята работа винаги
се е водило от принципа на равнопоставеност на
българските граждани, независимо от тяхната
етническа принадлежност. Пожелаваме Ви здраве,
благоденствие и късмет. Нека с толерантност
и уважение един към друг, независимо от
етническата ни вяра и принадлежност полагаме
усилия и работим за просперитета на Община
Берковица.“ Кулминация на празника бе конкурсът
„Мис Чае шукарие“. 8 красавици от берковския
квартал се впуснаха в оспорваната надпревара
за титлата.
Победителката в състезанието за
ромска хубост получи парична награда. Нейните
подгласнички също бяха наградени. По традиция
имаше и съревнование за най-добра кючекиня. За
веселието на всички се грижеше ромски оркестър.
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