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ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 
ОДОБРИ ТРИ ПРОЕКТА НА 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
388 892,48 е общата стойност на трите одобрени 
проекта на Община Берковица. Два от тях ще бъдат 
реализирани в Дома за стари хора в Берковица и 
Дома за възрастни с деменция в с. Бистрилица, а 
третият е за рехабилитация на Парк „Св. Георги 
Победоносец“. Проектът „Подобряване качеството 
на предоставяните социални услуги в Дом за стари 
хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица, 
община Берковица“ е на стойност  149 980,00 лв. 
без ДДС. Той е подаден към Сдружение „МИГ – 
Берковица и Годеч“ по Мярка 321 „Основни услуги 
за икономиката и населението в селските райони“ и 
предвижда закупуване на медицинско оборудване, 
оборудване за перално отделение, оборудване 
за рехабилитация и спорт и закупуване на 
специализирано транспортно средство. Стойността 
на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в Дом за възрастни хора 
с деменция в с. Бистрилица, община Берковица – 
Етап I” е 102 398,61 лв. без ДДС. Проектът е подаден 
към Фондация „МИГ – Западна Стара планина – 
Копрен – Миджур” по Мярка 321 „Основни услуги 
за икономиката и населението в селските райони“ 
и предвижда да бъде извършена топлоизолация 
на външните стени и на таван, както и доставка 
и монтаж на соларни инсталации за топла вода 
в баните и кухнята на социалния дом. Проектът 
„Рехабилитация на парк „Св. Георги Победоносец“ гр. 
Берковица– „Обособяване на зони за спорт и отдих 
и детски площадки” – Етап 1 е на стойност 136 513, 
87 лв. без ДДС. Той е подаден към Сдружение „МИГ 
– Берковица и Годеч“ по Мярка 322 „Обновяване 
и развитие на населените места“. Дейностите по 
проекта са направа на нови настилки, осветление 
и подмяна на съществуващата ВиК мрежа.

ИЗГОТВЕНИ СА ПРОЕКТИ ЗА 
НОВИ МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

НА ЙОНЧОВИ ХАНОВЕ И СРЕДЕН 
МОСТ

С писмо до кмета на Община Берковица, народният 
представител инж. Петър Якимов изяснява на какъв 
етап е решаването на проблема с двата моста по пътя 
Берковица – Монтана. От написаното става ясно, че в 
края на миналото 41 Народно събрание в качеството 
си на народен представител от 12 МИР – Монтана той 
е настоявал пред компетентните органи да се търсят 
варианти, при които двата моста – „Йончови ханове“ 
и „Среден мост“ да станат двупосочни или да се 
построят нови мостови съоръжения за преминаване 
на автомобили и хора, като за целта бяха проведени 
редица срещи и поети ангажименти. В началото на 
сегашното 42 Народно събрание инж. Петър Якимов 
се е срещнал с Председателя на Управителния 
съвет на Агенция пътна инфраструктура, който е 
отговорил, че е работено по въпроса и предстои 
разглеждането му на Управителен съвет на АПИ. 
По късно с Решение 2.1 от 18.10.2013 г. на УС на 
АПИ приема предложението за построяване на два 
нови двупосочни моста и възлага на изпълнителя 
на изготви проекта. На 9 юли 2014 г. ТИС на АПИ 
е приел Проект „България – Транзитни пътища V“ 
Лот 18, Участък 5 – Път II – 81 от км 79+900 до км 
86+298,51“ „Йончови ханове – Благово“ , технически 
проект за нови мостови съоръжения при км 80+128 и 
км 83+569. Предстои след издаване на Разрешително 
за строеж, изпълнителя да започне работа.

СУБСИДИЯ В РАЗМЕР НА 
89 770 ЛЕВА ЩЕ ПОЛУЧИ 

БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА 
ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Министерството на здравеопазването отпуска 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. От НСОРБ ще следят 
стриктно за коректното разпределение на средствата.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА  
БЕРКОВИЦА  УЧАСТВА В 

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НСОРБ
Кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова  участва на 25 юли в заседание на УС 
на НСОРБ. То  се проведе в Кърджали, където 
домакин бе кметът  на Община Кърджали 
г-н Хасан Азис. В дневния ред на заседанието 
бяха обсъдени обръщение към политическите 
партии – участници в изборите за 43 -то Народно 
събрание, наложителните промени в подзаконовите 
нормативни актове през  периода август – 
септември 2014, както и постигнатите резултати 
по подготовката на ЗИД на ЗМДТ и Методиката за 
изготвяне на план- сметката за определяне на ТБО.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова получи благодарствено писмо от Янка 
Такева, председател на Синдиката на българските 
учители. В него се благодари на г-жа Каменова за 
авторитетната подкрепа за успешното провеждане 
на Десетата юбилейна спартакиада на учителите и 
служителите от системата на средното образование. 
Кметът на Община Берковица е осигурила участието 
в Спартакиадата на учители от Берковица, които 
отлично са се представили на състезанията. 
„Благодаря Ви за Вашата добронамереност 
и съпричастност в утвърждаването на 
партньорството със Синдиката на българските 
учители“, се казва още в писмото на Янка Такева.

ПРАЗНИЧНА  ПРОГРАМА
6 септември 2014 г.
7.00 – 10.00 часа – Авиошоу-местност „Хмела“ край 
Берковица
10.00 часа – Честване на Съединението на България 
– пл. „Йордан Радичков“
10.30 часа – Откриване на Международен фолклорен 
фестивал „Балканът пее и танцува“ с дефиле на 
участниците и програма – Народно читалище 
„Иван Вазов-1872“
10.30 часа – Откриване на Международен турнир по 
ръгби – Градски стадион
17.00-20.00 часа - Авиошоу-местност „Хмела“ край 
Берковица
20.00 часа – Пиано бар на открито – Градска градина

7 септември 2014 г.
7.00 – 12.00 часа – Авиошоу-местност „Хмела“ край 
Берковица
9.30 часа – Турнир по тенис на маса – Спортна зала
9.30 часа – Дефиле на участниците в  Международен 
фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“ 
с дефиле на участниците и програма – Народно 
читалище „Иван Вазов-1872“
17.00 часа – Изложба „Произведено в Берковица“ – 
Градска градина
19.00 часа – Тържествено честване на Празника на 
Берковица – пл. „Йордан Радичков“
20.00 часа – Празничен концерт – пл. „Йордан 
Радичков“

8 септември 2014 г.
9.00 часа – Тържествена Света литургия – Храм 
„Рождество Богородично“
10.30 часа – Рожден ден на Детски център 
„Камбанка“
12.00 часа – Награждаване на деца с изявени дарби за 
2014 г., на които е предоставена закрила в Община 
Берковица
12.15 часа – Празничен концерт – пл. „Йордан 
Радичков“

ОБЯВИ
Италианска фирма търси персонал за 
изработка на бижута, може и без опит. 
Възможност за професионално израстване. 
Отлично познаване на италиански и 
английски език. За информация: GSM 
0877239180; e-mail: asadventrella@libero.it

Търся секретарка с отличен италиански 
и английски език и компютърна 
грамотност. За контакт: GSM 0877239180, 
00393333441966;  e-mail: asadventrella@libero.it

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С НОВА 
УСЛУГА В ПОЛЗА НА ХОРАТА

От месец юли в Общинска администрация-
Берковица стартира нова услуга за 
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. 
Искания се подават в сградата 
на Община Берковица, стая 114 
при инспектор Пламен Петков. 
Новата услуга стана възможна, след като 
кметът на Община Берковица  
г-жа Димитранка Каменова 
подписа 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 – Берковица.
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ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 
1872“ БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 16 900 
ЛЕВА ЦЕЛЕВО ФИНАСИРАНЕ 

ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА 
КУЛТУРАТА

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 ще 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. 
Първата сесия за целево финансово подпомагане 
дейността на народните читалища за 2014 г. бе 
обявена на 15.05.2014 г. Бяха изработени, утвърдени 
и разпространени Правила за целево финансово 
подпомагане дейността на народните читалища 
за 2014 г., както и съпътстващите ги проектни 
фишове по три направления за кандидатстване.

БЛИЗО 21 000 ЛЕВА ПОЛУЧИ 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

Над 20 000 лева ще 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, Възстановяване 
и укрепване на отводнителен канал ф 2000 в 
кв. Заряница; Възстановяване и укрепване на 
подпорна стена на ул. Кокиче, кв. Беговица.

СРЕЩА – ДИСКУСИЯ НА 
ТЕМА „ПЛАЩАНИЯ ЗА 

ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И 
ПОЛЗИТЕ ОТ ТЯХ. СХЕМА ЗА 

ТУРИЗЪМ В ЗСП“

WWF – България проведе среща-дискусия на 
тема “Плащания за екосистените услуги и ползите 
от тях. Схема за туризъм в ЗСП” на територията 
на Западна Стара планина (Общини Берковица, 
Г. Дамяново, Чипровци и Чупрене). Присъства 
и представител от Община Вършец. Срещата 
се състоя в сградата на Община Берковица – 
заседателната зала на общински съвет. Кметът 
на Община Берковица в ролята си на домакин 
приветства всички присъстващи с добре дошли. 
Участниците в срещата се запознаха и обсъдиха 
добрите примери, касаещи местните общности 
при въвеждането на плащания за екосистемните 
услуги – ПЕС (Payments for Ecosystem Services 
– PES). Не на последно място те бяха запознати 
и с планираното въвеждане и допълнителните 
възможности за развитие за местната общност 
при създаването и внедряването на икономически 
инструменти за опазване на екосистемите на 
територията на Западна Стара планина. Стана 
ясно, че целта на проект „Да свържем опазването 
на природата и устойчивото развитие на селските 
райони“ е да се спомогне за устойчивото развитие 
на зони с висока екологична стойност в България. 
WWF е една от шестте партньорски организации в 
България, която отговаря за компонент „Плащания 
за екосистемни услуги“. Задачата им е да насърчат 
подхода към екосистемните услуги в рамките 
на проекта, както и да оценят екосистемните 
услуги в пилотни зони и да предложат схеми за 
плащания за тях. Проектът като цяло се стреми 
към включване на целите, свързани с опазването 
на природата, в политическия, икономическия и 
социалния обществен дневен ред на България. Ще 
се покаже как по-слабо развитите селски райони 
могат да подобрят статута си чрез насърчаването на 
устойчиво развитие. Също така ще се предоставят 
ефективни инструменти и механизми за управление 
на потенциални конфликти между екологични 
и стопански фактори.WWF ще се стреми към 
намиране на устойчиви решения за финансиране 
на управлението на биологичното разнообразие 
чрез остойностяване на екосистемните услуги, 
изптиване на модели за въвеждане на доброволни 
вноски при използване на защитени зони, както 
и осигуряване на капацитет на администрациите 
на природните паркове, които да прилагат 
новите модели за насърчаване и подпомагане на 
развитието на стопански дейности в подкрепа 
на биологичното разнообразие. Последващи  
стъпки за екипа на WWF по проекта ще са избор 
и остойностяване на подходящи екосистемни 
услуги. Изготвени са доклади за трите пилотни 
зони, в които се работи: природен парк „Врачански 
Балкан“, природен парк „Българка“ и защитена зона 
„Западна Стара планина“. Ще се определят всички 
съществуващи схеми за плащания за екосистемни 
услуги (ПЕС) в България и ще разработят 
критерии за избор на минимум пет основни 
схеми за ПЕС. Ще се разработят и методология 
за изчисляване на избраните схеми за ПЕС.

РОТАРИ КЛУБ – БЕРКОВИЦА 
ДАРИ КОМПЮТРИ НА ДОМ ЗА 
СТАРИ ХОРА, ПЕНСИОНЕРСКИ 

КЛУБ И ЧИТАЛИЩЕ

Ротари клуб Берковица се включи в проект 
„Рестарт“ на община Лозана, Швейцария и дари по 
един компютър на Дом за стари хора с отделение за 
лежащо болни – гр. Берковица, Клуб на пенсионера 
– гр. Берковица и Народно читалище „Съгласие“ 
– с. Гаганица. Проектът цели да предостави 
възможност на неправителствени институции, 
организации и заведения, предоставящи социални 
услуги за възрастни хора, хора с увреждания и 
такива в неравностойно положение да получат 
дарение на компютри с цел подпомагане и 
обучение на лицата от упоменатите целеви групи. 
Проектът предвижда дарените компютри да бъдат 
използвани за придобиване на компютърни умения 
от възрастни хора, хора с увреждания или лица в 
неравностойно положение – да могат да се обучават, 
да общуват, да усвояват социални умения или 
да прекарват свободното си време по интересен 
и полезен за тях начин. Конкретните целите на 
проекта са: Обучение за работа с компютърни 
програми – Клуб на пенсионера „Берковски 
кестен“, НЧ „Съгласие – 1898“ – с. Гаганица и Дом 
за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. 
Берковица; Обучение за работа с интернет на 
целевите групи; Придобиване на социални умения.

УЧИТЕЛИ-ДОБРОВОЛЦИ 
ПОЧИСТИХА ТУРИСТИЧЕСКИ 

ОТБИВКИ ПО ПЪТЯ ПРЕЗ 
ПРОХОДА ПЕТРОХАН

Община Берковица приветства инициативата на 
хората, които сами започнаха да провеждат активни 
действия по опазване на околната среда в региона. 
Не е тайна,че отбивките около чешмите до пътя 
през Петрохански проход са силно замърсени 
с битови отпадъци. Чували с боклуци събраха 
учители – доброволци от Първо ОУ „Никола 
Вапцаров“ – Берковица и Неправителствената 
организация „Център за образование, култура и 
екология – Берковица“. На почистеното място е 
поставена и табела с призив към всички посетители 
да изхвърлят боклуците в кошчетата и да опазват 
природата чиста. Целта на инициативата е да 
мотивира младите хора да участват в дейности 
за опознаване на природата, обединявайки 
екологично образование и възможностите за спорт 
и рехабилитация в планината, както и редица 
дейности за опазване на природата и запознаване с 
нейното разнообразие и необходимост от опазване.

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ- 
БЕРКОВИЦА НАПОМНЯ

Обредни дейности – Берковица отправя апел към 
всички граждани да почистват и поддържат гробните 
места на своите близки. Търговското дружество 
се грижи за алеите и прилежащите терени. За 
изоставени гробни места може да сигнализирате 
на тел: 0886 91 40 55 /Таня/ – Обредни дейности.
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ПРАЗНИК НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА 

В БЕРКОВИЦА

На 29 юни – Петровден, приемни родители, деца 
и екип по приемна грижа по проект „И аз имам 
семейство“ към Община Берковица, се събраха, за 
да отпразнуват именния ден на две от приемните 
деца. Приемните семейства имаха възможност 
да поговорят неформално за ежедневието си и 
за важните неща в живота, споделиха радости 
и тревоги при отглеждането на приемните деца. 
Децата прекараха приятен ден, изпълнен с веселие, 
игри и забавления. Веселият детски смях привлече 
вниманието на гражданите, които с интерес 
научиха повече за услугата „приемна грижа“ и 
възможността, която тя предоставя за оказване 
на помощ и подкрепа за децата на България.

ЗАСЛУЖЕНА  НАГРАДА

На 5 юли 2014 г. в град Кнежа се проведе празник-
фестивал под надслов „Песен се носи над равно 
поле“. На този преглед си дадоха среща 27 певчески 
групи в три раздела: патриотични песни, фолклор 
и стари градки песни. Организатор на тази мила 
среща беше пенсионерски клуб „Дълголетие“ гр. 
Кнежа с председател Цеца Гъркова. Сцената сияеше 
от пъстроцветните народни носии, усмихнатите 
лица на участниците, а песента им наистина се лееше 
и носеше над разцъфналото със слънчогледи равно 
поле.  Горди бяхме и ние, представителите на красивото 
подбалканско градче Берковица – смесената 
фолклорна група „Здравец“ към пенсионерски клуб 
„Берковски кестен“ с председател Ангел Кралев. 

Двете патриотични песни „Роден край“, „Мерак, 
любов и песен“ и дуетът ни бяха топло и сърдечно 
аплодирани от препълнената читалищна зала, а от 
приятелските клубове на Бързия, Бяла Слатина, 
Оряхово, Копиловци, Белоградчик, Враца и Кнежа 
се носеше ехото „Браво, браво !“. Фестивалът 
имаше състезателен характер. Компетентното 
жури по достойнство оцени нашето участие. Бяхме 
удостоени с най-високото отличие „Лауреат“ 
и първи на сцената получи своята награда 
ръководителят на берковската група – инж. 
Панталей Синигерски. Заслужено първо място бе 
присъдено и на дуета Лили Русинова и Панталей 
Синигерски за прекрасната песен „Носталгия“. 
Гордост, радост и щастие изпълниха  сърцата на 
смесената фолклорна група „Здравец“ гр. Берковица.
Цеца Ненковска

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТУРНИР 
ПО ТЕНИС НА МАСА СЪБРА 1004 

ЛЕВА ЗА БОЛНО ДЕТЕ

Общо 1004 лева се събраха на благотворителния 
турнир по тенис на маса, организиран от клуба 
„Сталиа“ Берковица. Средствата отиват за лечението 
на двегодишната Елизабета Димитрова, която се 
бори с Левкемия. В два дни, състезатели по тенис 
на маса от цяла Северозападна България мериха 
сили в турнир по двойки и сингъл. Победител в 
неделния турнир на сингъл стана Калоян Зашев от 
Враца, който на финала надигра Иван Велков, също 
от Враца. Третото място остана за състезателят 
на домакините Петър Иванов, който победи в 
малкия финал Вихрен Михалчев от Враца. Общо 
28 състезатели по тенис на маса от Берковица, 
Монтана, Враца, Мизия, Полски Тръмбеш и София 
взеха участие в турнира. От клуба по тенис на маса 
„Сталиа“ гарантират, че станалите вече традиционни 
благотворителни турнири ще продължат и в бъдеще.
 Четвъртфинали:
Вихран Михалчев (Враца) – Йордан Димитров 
(София) 3:1
Калоян Зашев (Враца) – Геомил Иванов (Враца) 3:1
Теодор Петров (Враца) – Петър Иванов (Берковица) 
1:3
Иван Иванов (Монтана) – Иван Велков (Враца) 0:3 
Полуфинали:
Вихран Михалчев (Враца) – Калоян Зашев (Враца) 
0:3
Петър Иванов (Берковица) – Иван Велков (Враца) 
2:3
 Мач за 3/4-о място
Вихран Михалчев (Враца) – Петър Иванов 
(Берковица) 0:3
 Финал
Калоян Зашев (Враца) – Иван Велков (Враца) 3:0

ОБЩИНИТЕ ВЪРШЕЦ, 
БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ 

ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 
„НЕОТКРИТАТА ТАЙНА НА 

ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА“
Общ туристически продукт разработват 
общините Вършец, Берковица и Годеч. Местните 
администрации обединяват усилията си за 
изработването на регионални туристически пакети 
на територията на трите общини, рекламни и 
маркетингови дейности, експедиентско пътуване 
на туроператори и журналисти, организиране 
на туристически форуми и др. Това стана ясно 
на проведената встъпителна пресконференция 
по проект „Подкрепа за развитие на регионален 
туристически продукт и маркетинг на дестинация 
– общини Вършец, Берковица и Годеч“, Договор 
BG161РО001/3.2-02/2011/022 по ОП „Регионално 
развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво 
развитие на туризма“, Операция 3.2 „Развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг 
на дестинациите“. Сибитието се проведе на 25 юни 
2014 г. във Вършец в конферентната зала на местен 
хотел. Община Берковица бе представена от зам. 
кмета Радослав Найденов. Основната цел на проекта 
е създаване и развитие на конкретен 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. Този документ е създаден 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”, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинансиран от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на документа се носи от община Вършец и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че 
този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 18 юли 2014 г. Общински съвет Берковица проведе 
своето редовно заседание. Присъстваха 20 общински 
съветника.  С едноминутно мълчание те сведоха 
глави пред подвига на  великия революционер Васил 
Левски, защото на този ден се отбелязват 177 години 
от рождението му. Заседанието започна без внасяне 
на извънредни докладни по предварително обявения 
дневен ред. Единодушно бяха приети: Информация 
за приключване на учебната 2013/2014 година в 
Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното 
решаване за успешното провеждане учебния процес 
през новата 2014/2015 година; Отчет за дейността на 
Дом за деца и младежи, лишени от родителски грижи 
„Люба Тенева” – Берковица, проблеми и мерки за 
подобряване на работата и Отчет на дейността на 
Център за настаняване от семеен тип   – Берковица, 
проблеми и мерки за подобряване на работата. 
Над 20 докладни разгледаха и приеха общинските 
съветници. В края на заседанието в точка питания, 
предложения и становища по обществено 
значими въпроси кметът на Община Берковица 
Димитранка Каменова изчерпателно отговори на 
поставените й въпроси и разясни предстоящите 
строително-ремонтни и инфраструктурни 
дейности, които ще се извършат на територията на 
общината и реализацията на спечелените проекти.

ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане във връзка 
с изготвянето на Общински план за развитие на 
Община Берковица  за периода 2014-2020 година.
Уважаеми дами и господа,
На 05.08.2014 г. (вторник) от 11:00 часа в  
“Заседателната зала” (ет. 1) на Община Берковица 
ще се проведе обществено обсъждане във връзка 
с изготвянето на Общински план за развитие на 
Община Берковица  за периода 2014-2020 година.
Общинските планове за развитие са елемент от 
йерархичната система от документи за стратегическо 
планиране и програмиране на регионалното развитие, 
регламентирани със Закона за регионалното развитие 
(ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 
години (който съвпада с програмния период на ЕС). 
Общинският план за развитие се обсъжда и приема от 
Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
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 определя средносрочните 
цели и приоритети за развитието на общината в 
съответствие с Областната стратегия за развитие.
По време на общественото обсъждане ще бъде представен 
изготвеният проект на Общински план за развитие на 
Община Берковица  за периода 2014 – 2020 година.
С проекта можете да се запознаете  
на сайта на Община Берковица.
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ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИ ОТ 
БЕРКОВИЦА

10 художници от Берковица показаха свои творби 
в Градска художествена галерия „Отец Паисий“: 
живопис, приложно изкуство и дърворезба. 
Изложбата бе открита от инж. Юлиян Иванов-
председател на ОбС Берковица. Той поздрави 
авторите за тяхната изява. Повечето от тях вече са 
утвърдени берковски имена. Христо Михайлов, 
Найден Кирилов, Валентин Герасимов, Георги 
Панов, Ивайло Пешков, Румен Първанов, 
Валентин Пешков, Крум Георгиев, Илия Костов и 
Любомир Тодоров, всеки със своята душевност, 
естетика и личен почерк се обединиха в идеята да 
представят културното богатство и разнообразие 
на Берковица в областта на изобразителното 
изкуство и дърворезбата. Изложбата включваше 
31 творби, сред които Циганска сватба на Георги 
Панов, „Портрет на Милан Миланов“, „Пейзаж“ 
и „Букет“ на Румен Първанов, „Краят на зимата“ 
и „Зад завесите“ на Христо Михайлов и „Берачки“ 
и „Черква“ на Ивайло Пешков и др. Голям интерес 
предизвика и фрагмента от иконостас на Найден 
Кирилов и иконите на Христо Михайлов.

„ПО СЛЕДИТЕ НА 
ЛИТЕРАТУРНАТА ПАМЕТ“

На 27 юни 2014 г. в къща-музей „Иван Вазов“ бе 
представена книгата на д-р Стефанка Кръстева 
„По следите на литературната памет“ и открита 
документална изложба за писателя и художника 
Райко Алексиев с псевдоним (Fra Diavolo). 
Мероприятията са посветени на 164-та годишнина от 
рождението на Вазов и 125 годишнината на романа 
„Под Игото“. Ученици от Лесотехническа гимназия 
Берковица представиха литературна програма за 
патриарха на българската литература, а певческа 
група „Здравец“ поздрави всички присъстващи със 
своите изпълнения. Новата книга на д-р Стефанка 
Кръстева „По следите на литературната памет” е не 
просто една монография. Това е книга за книгите, 
за най-видните представители на националната 
литература, за българското литературно наследство 
и неговото музейно представяне. Тази книга запълва 
една отдавна съществуваща празнина в полето 
на музеоложките изследвания като представя 
задълбочено и всеобхватно, в контекста на 
историческите събития, съдържанието и периодите 
на възникване и развитие на литературната памет, 
нейните форми за представяне и начините на 
съхранение. Монографията е един чудесен учебник 
по литературна музеология, но и любопитно и 
увлекателно четиво за всеки, който може да бъде 
изкушен да тръгне по следите на литературната памет. 
Издател на книгата е Национален военноисторически 
музей. Райко Алексиев (псевдоним Фра Дяволо) 
е виден български художник, карикатурист, 
фейлетонист; неколкократен председател на Съюза 
на дружествата на художниците в България; 
сътрудник на периодичните издания „Барабан“, 
„Смях“, „Людокос“, „Българан“, „Маска“, „Зора“; 
основател, главен редактор и списувач на 
сатиричния вестник „Щурец“ (1932-1944). Автор 
е на няколко сборника с хумористични разкази 
и фейлетони. Участва в няколко художествени 
изложби. Експозицията, която бе открита в къща-
музей „Иван Вазов“   показа Райко Алексиев не 
само като художник и писател хуморист, но и като 
обществено ангажирана личност, като обединяващо 
звено на различни творчески концепции. Райко 
Алексиев е роден в Пазарджик на 3 март 1893 г. Учи 
литература в Софийския университет, посещава 
извънредните курсове в Художествената академия. 
Специализира живопис в Германия и Италия.

ТАНЦОВ СЪСТАВ „ВЕСЕЛИЕ“  
ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ-1927“  СЕЛО 

БОРОВЦИ С  НАГРАДИ ОТ 
ФЕСТИВАЛА НА ИЗКУСТВАТА 

„ДУНАВСКИ ВЪЛНИ“

Танцов състав „ВЕСЕЛИЕ” при НЧ”Развитие-1927” 
с.Боровци се завърна с много награди от Фестивала 
на изкуствата „Дунавски вълни”. Организатори 
на фестивала са Община Видин, Сдружение 
„Фиданките” и Ансамбъл за народни песни и 
танци „Дунав”. Oсновната цел на събитието бе 
популяризиране, запазване и развитие на българския 
танцов фолклор чрез предоставяне на поле за изява 
на фолклорни групи от цялата страна и създаване 
на условия за широк културен обмен. Началото на 
състезателната част на фолклорните дни бе дадено в 
Спортна зала „Фестивална”. Секретарят на общината 
Орлин Василев посрещна с „Добре дошли във Видин” 
близо 40 състава от цялата страна. В рамките на 
конкурсната програма клубовете и формациите 
представиха автентични хора от етнографските си 
области и хора по избор на ръководителите. Групите 
бяха оценявани от квалифицирано и компетентно 
професионално жури от утвърдени специалисти в 
областта на българския танцов фолклор – председател 
– академик Красимир Петров и членове – Зоя Велкова 
– ръководител на танцова формация „Хорце”, гр. 
Пазаджик и Наталия Кирилова – гл. художествен 
ръководител на АНПТ „Дунав”. Повече от пет 
часа участниците показаха своята артистичност, 
душевност и настроение. Всички състави получиха 
подаръци от организаторите, а най-добрите – 
плакети и специални изненади. Фолклорният 
ден продължи с музика и танци на площада. 

БЕРКОВИЦА НА ЧЕТВЪРТО 
МЯСТО НА ДЪРЖАВНО 

ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА 
МОМЧЕТА ДО 15 ГОДИНИ

Тимът на Тони Спорт се класира на 4 място в 
Държавното първенство по волейбол за момчета до 
15 г. Берковчани заслужаваха бронзовите медали, 
но реферите направиха реверанс към домакините 
от Разлог. В срещата за 3 място Пирин се наложи с 
3:2 /25:11, 25:27, 14:25, 25:15, 15:11/ гейма след куп 
съдийски аванти, които огорчиха талантите на 
Тони Илиев и те се чудеха, дали да се радват, че са 
четвърти в страната или да съжаляват за отнетите 
отличия. Димитър Валентинов взе приз за най-
добър изпълнител на начален удар. В спора за 
титлата ЦСКА се наложи над Арда /Кърджали/ с 
3:1. Тони спорт излезе от предварителната си група 
след две победи срещу Монтана с 3:0 и Виктория 
Волей /Пловдив/ с 3:2. В допълнителния плейоф 
за Топ 8 бе надигран и Казанлък Волей с 3:1. На 
четвъртфинала талантите от Берковица отново се 
справиха с Виктория Волей, този път с 3:1. Двойният 
успех над „майните” е показателен и в друго 

отношение. Докато Тони Илиев събира момчета 
от наброяващата 12-13 000 жители Берковица, то 
колегата му от над 300-хилядния Пловдив има много 
по-голям избор. На терена обаче Кристиян Павлов, 
Светослав Иванов, Вилиян Цеков, Фери Лилов, 
Цецко Тимов, Митко Валентинов, Вальо Фратев, 
Искрен Здравков, Калоян Здравков и Цветан 
Иванов показаха, че са по-класни. В последните 
години волейболът заема все по-важно място сред 
спортовете в планинското градче, наред с футбола, 
ръгбито и приложното колоездене. През юни 2 ОУ 
„Христо Смирненски” завоюва бронз във финалите 
на ученическите игри при V-VII клас./konkurent.bg/

БЕРКОВСКИТЕ „ПЛАНИНСКИ 
БРАТЯ“ СЪБРАХА РОКЕРИ НА 

МОТОСЪБОР В ЗОНА КОМ

Над 1000 рокери от страната и чужбина си дадоха среща 
в подножието на връх Ком над Берковица, организиран 
от местния клуб „Планински братя“. Мотосъборът се 
организира за поредна година, а международното 
присъствие бе на рокери от Македония, Сърбия и 
Румъния, както и рок банди от Сърбия. Събитието се 
проведе и с подкрепата на Община Берковица, Хижа 
Ком нова, Ротари клуб Берковица, Мотобум и Мотобул. 
Рокерите се веселиха със състезания на затворена 
писта с ендуро, крос и АТВ, канадска борба, теглене 
на въже, най-шумен мотор, пиян пешеходрц и др. До 
късно и двете вечери на мотосъбора продължиха с рок-
концерт на : HUTI OTA TRE – носители на 1-ва награда 
на публиката от „Гитариада 2013”; MUD FACTORY 
– носители на 1-ва награда на журито от „Гитариада 
2013”; NIGHT SHIFT – една от най-известните рок-
групи в Сърбия, концерт на група „ ROCKA ROLLA ” , 
стриптийз шоу, заря и голям лагерен огън. Направена 
бе и промоция на 48-ми Рок-фестивал „КИТАРИАДА 
2014” и 18-ти Мотосъбор – гр. Зайчар, Република 
Сърбия. Участниците в събитието споделиха, 
че моторите създават у тях усещане за свобода.


