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ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С 
УВРЕЖДАНИЯ ОТВОРИ 
ОФИЦИАЛНО ВРАТИ В 

БЕРКОВИЦА

На 2 април – Световния ден за информираност 
за проблемите на деца с аутизъм,  в Берковица 
официално бе открит Център за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи с увреждания. На 
събитието присъстваха Калин Каменов Зам.-
министър на младежта и спорта, Ивайло Петров- 
Областен управител, ръководството на Община 
Берковица, представители на социални институции, 
общински съветници и гости. Изграждането на 
ЦНСТДМУ се извърши по Договор с ДФ „Земеделие“ 
мярка 321 от 3 октомври 2012 г. на стойност 670 
442 лева. Изпълнител на строително-ремонтните 
работи е „Ай Ти Ди груп“ ЕООД – София. Центърът 
е социална услуга от резидентен тип, разкрита на 17 
февруари 2015 г. със заповед на Кмета, с капацитет 
12+2 места. Договорът за безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 
Компонент 2 „Да не изоставяме нито едно дете“ 
е на стойност 179 000 лева. Към момента в ЦНСТ 
са настанени дванадесет лица - потребители, 
изведени от ДММУИ – Берковица. Разкрити са 12 
работни места – ръководител, социален работник, 
медицинска сестра, 8 броя детегледачи и техническа 
поддръжка. Празничен водосвет на новата къща 
отслужи Ставрофорен свещеноиконом Петър. След 
водосвета кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова се обърна към присъстващите с думите: 
„Убедена съм, че тези младежи се чувстват  тук по 
съвсем различен начин. Виждате как е устроен дома, 
виждате условията, при които живеят. Убедена съм, 
че и бюджетът до края на годината ще ни стигне, 
ще го изпълним и ако трябва ще дофинансираме от 
2016 година тази дейност, която ще стане държавно-
делегирана.“ Поздравление към кмета и целия екип 
на проекта отправи и г-н Калин Каменов, Зам.-
министър на младежта и спорта, който сподели: 
„Аз я наричам къща, защото на мен ми прилича на 
къща и искам всички да я възприемат така- не като 
дом, не като институция, а като къща на младежите 
от Берковица и много ми се иска да я чувстват 
така….. Тези младежи не са луди, независимо, че ги 
стигматизират точно по този начин много от нас, 
които всъщност не разбират какво им се е случило.
Това, че днес откриваме Център за младежи с 
увреждания всъщност е помощ за самите нас, защото 
услуги от този тип ще помогнат на много от нас,  
които не знаем какви потребности имат младежите, 
много от които доскоро скрити и невидими за 
обществото да бъдем по информирани, отворени за 
тях, не да се крием и да ги отбягваме, а да им помагаме. 
Те имат нужда от подкрепата на обществото.“ 
Официалните гости, заедно с младежите прерязаха 
лентата на новата къща, след което станаха част 
от музикалната програма на сладурите от детски 
хор „Щурче“ и солистката Деница Каменова.

СУБСИДИЯ В РАЗМЕР НА 95 308 
ЛЕВА ПОЛУЧИ БОЛНИЦАТА В 

БЕРКОВИЦА
Министерството на здравеопазването отпусна  95 
308  лева финансиране на медицински дейности 
в болницата в Берковица. 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/, където кметът 
на Община Берковица Димитранка Каменова 
е зам. -председател на Управителния съвет на 
сдружението. Основните критерии при изготвянето 
на списъка с общински болници, които да получат 
субсидии, са отдалечеността на повече от 40 км 
от областно  здравно заведение, възрастовата 
структура на населението, медицинския екип, който 
обслужва населеното място. След утвърждаване 
от УС на НСОРБ,  списъкът на болниците, 
отговарящи на критериите, бе изпратен в МЗ, с 
оглед своевременното превеждане на субсидии.

ТРИ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА ЗА 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Три проекта спечели Община Берковица в рамките 
на Националната кампания „Чиста околна среда 
2015“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс  
на тема „Обичам природата и аз участвам“. От 
постъпили 1 012 проекта на общини и кметства 
ще бъдат финансирани 234 проекта със средства в 
размер до 10 000 лева, от които единият спечелен 
проект е за почистване и облагородяване на парк 
в с. Замфирово. От постъпили 1098 проекта на 
училища и обединени детски комплекси  ще бъдат 
финансирани 122 проекта със средства в размер 
до 5 000 лева. За Берковица такъв  проект, който 
ще бъде финансиран е за Трето ОУ „Иван Вазов“ – 
„Хиляди малки стъпки“. За детските градини при 
постъпили 773 проекта ще бъдат финансирани 
121 със средства в размер до 5 000 лева – такъв е за 
ЦДГ „Звънче“ – „Обичам природата и аз участвам“.

10 ЛИЦА ЗАПОЧНАхА РАБОТА 
ПО РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА 

ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА

10 лица започнаха работа по Регионална програма 
за заетост на територията на Община Берковица. 
Работещите са назначени на 8-часов работен ден за 
период от шест месеца – до края на септември 2015 
г. Договорите им бяха връчени от кмета Димитранка 
Каменова. Назначените лица ще работят като 
пазачи-невъоръжена охрана в детските градини 
и екопатрули. Основната цел на програмата е 
осигуряване на заетост, социална интеграция на 
безработни лица и намаляване на безработицата. 
Реализацията на Регионалната програма ще доведе 
до подобряване на жизнената среда на заетите, 
социалния им статус и ще помогне значително да се 
подобри вида на населените места, в които работят.

23-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ 
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА 

„ЛАЧЕНИ ОБУВКИ“

Започна подготовката на 23-то издание на 
Международния детски фестивал на изкуствата 
„Лачени обувки“ в Берковица. Той ще се проведе 
от 28-31 май 2015 г. Детският форум се организира 
от Община Берковица и НЧ „Иван Вазов – 1872”. 
Фестивалът ще е с конкурсен характер и в него могат 
да участват деца до 16-годишна възраст. Детският 
форум на изкуствата ще има четири раздела – 
забавна песен, модерни танци, детски театър и 
рисунка. Три възрастови групи за индивидуалните 
изпълнители и конкурс за вокални състави ще има 
в раздела за забавна песен. Участниците тази година 
ще рисуват на тема „Моето послание към света“ 
като рисунките се изпращат до 11 май. 4 май 2015 г. е 
крайният срок за изпращане на заявките за участие 
във фестивала. Изпълнителите ще бъдат оценявани 
от професионално жури и в четирите раздела. Гала 
концертът ще е вечерта на 30 май. Организаторите 
предвиждат съпътстващи прояви, които ще бъдат 
посочени в програмата. Подробна информация за 
регламента на фестивала, бланка за участие и контакт 
с организаторите може да се получи от официалния 
сайт на Община Берковица– www.berkovitsa.bg, 
раздел „Култура“ – НЧ „Иван Вазов-1872“ Берковица.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С 
ПОДПИСАН ТРИСТРАНЕН 

ДОГОВОР ПО ПРОГРАМАТА ЗА 
САНИРАНЕ

Първият тристранен договор за целево финансиране 
по Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради е подписан 
от Българската банка за развитие, Областния 
управител и кмета на Община Берковица на 6 април 
2015 г. С този договор ще се извършат дейностите, 
предвидени в Програмата за саниране на блокове 
18, 19 и 20 в ж.к Заряница, които регистрираха 
сдружение „Достоен живот 2015-2020“. Предстои 
стартиране на Обществените поръчки за избор на 
изпълнител по отделните етапи, като ще се започне 
с енергийно и техническо обследване на сградите.

УЕБ КАМЕРА ОТ СКИ ПИСТА 
КОМ

Уеб камера  от ски писта Ком дава надеждна и 
сигурна информация за условията за ски в зона 
Ком. Камерата е насочена към ски пистата и влека. 
За да гледате камерата трябва да инсталирате JavaS-
cript и от официалния сайт на Община Берковица 
berkovitsa.bg  на бутон „камера Ком“ може да видите 
условията за ски, преди да планирате своята почивка.
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ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАЩА 

ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА САМО ПО ЕГН ИЛИ 

ЕИК ОТ СТРАНАТА И СВЕТА 
БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО

Община Берковица пусна нова и модерна услуга за 
жителите си.  Хората вече могат да плащат он-лайн 
всички местни данъци и такси, от която и да е точка 
на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по 
интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). 
Услугата е безвъзмездна за Общината. Тя стана 
възможна след като кметът на Община Берковица 
г-жа Димитранка Каменова подписа споразумение 
за предлагането й с дружествата ИЗИПЕЙ и 
ИПЕЙ. Така Берковица се нареди сред общините 
в България, които правят модерно и европейско 
обслужване за жителите си с по-висока събираемост 
от данъци и електронно предлагани услуги.
Облекчаване на административните дейности, 
предоставяне на широка възможност за избор 
от страна на гражданите и приближаването на 
администрацията до тях са едни от основните 
приоритети в работата на кметския екип. 
Плащането се извършва бързо, евтино и 
много лесно само със съобщаване на ЕГН-то 
на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.
Интернет плащането става след надлежна 
регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички 
указателни стъпки в него. Регистрацията в 
ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира 
веднъж, собственикът на регистрацията я ползва 
винаги. ИПЕЙ работи и на английски език, така 
че може да се ползва без проблем от чужденци.
Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е 
минимум 1 лев и максимум 5 лева върху общата 
сума за всички годишни данъци. Таксата за 
интернет плащането е 0.40 лева за една транзакция.
По новия начин местните данъци може да се 
плащат без да се носят печатните съобщения, ако 
те са забравени или изгубени. Не е нужно да се 
попълват, каквито и да са документи. ИЗИПЕЙ 
към момента има 2 166 офиса в цяла България.
Подробна информация, къде се намират всички 
офиси на ИЗИПЕЙ в България, може да видите 
ето тук: http://www.easypay.bg/?p=offices_list. Те са с 
гъвкаво работно време, удобно за хората, а повечето 
от тях работят и в почивни, и празнични дни.
Новата услуга на автоматично разплащане на 
данъците улеснява неимоверно гражданите. 
Тя е в полза най-вече на живеещите извън 
общината и пести време, нерви и пари. 
Повишава и събираемостта от местните приходи.

КМЕТЪТ НА БЕРКОВИЦА 
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ВЗЕ 
СПЕШНИ МЕРКИ ПО СЛУЧАЯ 

С 19-ГОДИШНИЯ Е.А ОТ 
БЕРКОВИЦА

Кметът на Община Берковица взе спешни мерки 
по случая с 19-годишния Е.А от Берковица, който 
бе задържан два пъти за грабеж на ученички. В 
резултат на съвместни действия на институциите в 
града на 23.04. 2015 г. 19-годишния Е.А от Берковица 
е локализиран и заловен от органите на реда. На 
24.04.2015 г.  той е закаран в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ 
АД Монтана за преглед от психиатър и се очаква  
да му бъде поставена диагноза.  Г-жа Димитранка 
Каменова  сподели, че жителите на града могат да 
бъдат спокойни, по случая  работят всички органи.

ПОДПИСАН Е ДОГОВОРЪТ 
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
На 6 април 2015 г. Община Берковица сключи 
договор с фирма „МАПЕКС“ АД  гр. София за: 
„Изработване на общ устройствен план на Община 
Берковица и екологична оценка (ЕО) и оценка за 
съвместимост (ОС) на плана”. ОУПО се разработват 
с голям хоризонт на планиране – 20 години. В 
съвременните условия на членство на Р България 
в ЕС, хоризонтът на планиране по необходимост 
следва да се обвързва със 7-годишните програмни 
периоди на ЕС, при които става и преформулирането 
на основните цели и приоритети на развитието 
на съюза. Определянето на времевия хоризонт 
на действие на плана зависи от два основни 
фактора: инерционния (бавен) темп на развитие на 
териториалните системи, от една страна и от друга 
времевата динамика на икономическите процеси, 
които минават периоди на растеж, стагнация и 
криза. Предвид тези съображения, рационалния 
времеви хоризонт на действие на плана се приема до 
2030 г, т.е. приблизително два програмни периода.

СЛОВО НА КМЕТА НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА 

КАМЕНОВА НА ЗАСЕДАНИЕТО 
НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

РЕГИОНИТЕ
Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми господа, колеги кметове,
Представител съм на Северозападния район 
за планиране , а всички ние знаем, че това е 
най-изостаналия район в Европейския съюз.   
За да говорим и предначертаваме насоки за 
развитие на регионите в частност моя район – 
Северозападния, първо трябва да си дадем ясна 
сметка за причините, довели до тоталното 
обедняване и обезлюдяване на този край. На 
първо място това е абдикиране на държавата 
и липса на всякаква регионална политика, 
икономически обоснована и нормативно 
обвързана. Бяхме свидетели на много стратегии 
за развитие на Северозапада, където дори 
не се изискваше мнението на кметовете за 
виждането на развитие на съответната 
община, а за финансова обезпеченост на тези 
стратегии дори не се говореше.
Безумната приватизация, която беше 
извършена, без реален следприватизационен 
контрол на съществуващите до 90- те години 
предприятия в региона, обрече този край на 
мизерия. Към това трябва да прибавим и 
липсата на всякакъв интерес от инвеститори, 
което е свързано с лошите пътища и липсата 
на облекчени условия за развитие на бизнеса. 
Престъпността също расте, провокирана 
от нищетата. Трябва да се признае, че 
големия демографски срив лиши региона от 
квалифициран и конкурентноспособен персонал 
в областта на производството, услугите и 
високите технологии. За да не се сбъднат 
мрачните прогнози е наложително провеждане 
на твърда, последователна и целенасочена 
държавна политика.
Но само да се оплакваме няма да си помогнем !!!
Само един пример ще дам: През 2014 година ни 
сполетя природно бедствие, което не се беше 
случвало в последните 159 години в гр.Берковица 
– наводнение. Вече половин година   входираните 
от общината преписки – 103 броя, все още чакат 
за решение от Междуведомствена комисия за 
възстановяване и подпомагане към МС.
 В момента, кметовете на малките населени 
места сме поставени в ситуация да разчитаме 

на собствените си сили, когато се появи 
непреодолим проблем, природно бедствие 
или нужда от по-сериозна подкрепа. Хората, 
нашите съграждани, имат нужда да разчитат 
веднага, а не след време, на държавата и нейните 
институции, които са много по-могъщи и 
ефективни, отколкото от всеки от нас взети 
заедно. Нека тази среща ни помогне да намерим 
успешния път за това.
Ето и моите предложения:
На първо място трябва да бъдат стимулирани 
инвестициите, което от своя страна ще 
доведе до повишаване на икономическата 
активност, работните места и до намаляване 
на безработицата.
Да се разработи от МРР специална 
инвестиционна програма / политика / за 
развитие на Северозапада , която да заработи 
веднага. Зад нея да стои определен финансов 
ресурс и фиксирани срокове.
Подпомагане на земеделски производители, 
които отглеждат животни. Развитието на 
еко-земеделие да се стимулира.
За да стане атрактивна за живеене, в 
областта следват да бъдат насочени 
средства за подобряване на състоянието 
на транспортната, жилищната и 
комуникационна инфраструктура.
Промяна в наредбите определящи условия за 
кандидатстване и класиране при разпределение 
на средства от европейските фондове, като 
за целта общините от посочения регион да 
получават бонус точки при класирането.
Намаляване на ставката на корпоративния 
данък за търговските дружества, извършващи 
дейност на територията на селските общини.
Да се актуализира и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 
за условията и утвърждаване на транспортни 
схеми и осъществяване на обществен превоз на 
пътници.
Би било добре да се помисли и върху промяна на 
Закона за насърчаване на инвестициите, когато 
те са насочени към изостаналите региони.
Да се възстанови институционалния диалог на 
областно ниво, там където има присъствие на 
изнесените структури на държавните органи 
, отговорни за секторните политики  и да се 
осъществява диалога с органите на местното 
самоуправление.
Да продължи добрата практика на 
инструмента „ Водени от общностите местно 
развитие“ където на територията на моята 
община Берковица даде шанс на 54 земеделски 
производители и малки фирми да започнат 
своя бизнес .
Ще спра до тук, малко ни е времето. Но и за 
многословие вече времето отмина. Нашите 
съграждани изискват от нас реални действия , 
а не дълги обяснения.
Предложенията ми са малка част от това, 
което трябва да се извърши, за съживяване 
на регионите. Иска се обаче воля за промяна и 
високо ниво на експертна преценка.

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица

ЗАЛЕСЯВАНЕ В СЕЛАТА НА 
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

60 броя иглолистни и широколистни фиданки са 
засадени в селата Боровци, Бокиловци и Ягодово. 
Залесяването е част от инициативата на кмета на 
Община Берковица Димитранка Каменова – „Да 
върнем зеленината в Община Берковица“. В селата 
са засадени фиданки от вида: кедър, черен бор, 
смърч, туя, конски кестен, дървесна ружа и др.
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ДЯДО МИ …

„Пази спомените и разказвай
На своите деца за дядо си…
Така казват, се изразявало безсмъртието.“

Дядо ми Иван участва във Втората световна 
война. Да пиша за него – се оказа най-трудната и 
същевременно най-лесна задача, защото осъзнах, че с 
примера си по някакъв начин е променял живота ми. 

Пример за пълноценност, всеотдайност, колорит, 
любов и страст към живота в най-красивите 
му нюанси. Още помня пътя с него до детската 
градина и топлината на кожените му ръкавици, 
в които имаше място и за моето юмруче. 
Помня най-ароматния чай, който правеше…
задължително с малко масло. От него съм наследила 
слабостта си към Унгария и всичко унгарско.

За дядо ми е трудно и лесно да се пише…, 
защото разказите му са живи в моята памет, а 
как ми липсва само…как спускал на дървени 
кънки откосите на Ашиклар…, как всяко лято 
изкачвал връх Ком с най-добрата компания – 
верния брат Никола. Как заравяли бутилка с най-
ароматното вино под нишан, за да се върнат на 
следващата година и да го опитат…отлежало.

Помня имената на всичките му кучета, забраната 
да не се късат цветя, защото трябва да са 
живи и малкото столче, на което сядаше, за да 
чисти градината. Когато пораснах, винаги ме 
изпращаше, подпрян на вратата, точно на едно и 
също място и стоеше, докато не завиех зад ъгъла.

За дядо ми обущаря Вако мнозина още си 
спомнят …като част от берковския еснафлък, 
фронтовакът, зевзекът, който десетилетия 
ковеше в стъпките на хората своята упоритост 
и свобода, и собствената любов към живота.

Израснахме с разказите за войната и пътуването 
му към фронта, трудностите с оцеляването там 
при езерото Балатон и способността да се справяш, 
защото си много млад и защото се помни само 
хубавото. Точно там на фронта с телеграма научава за 
раждането на втората му дъщеря Елена…разказваше 
и сянка падаше в неповторимото синьо на очите му.

Не доживя 70-тата годишнина от края на Втората 
световна война (днес щеше да е столетник), 
но тази част от жизнения му път, винаги 
ще помня с гордост и благодарност, заради 
родолюбието, което внушаваше – дано успяваме 
да го предадем на тези, които идват след нас.

„Дядо ми казваше, че всеки трябва да остави 
нещо след себе си, когато умре. Дете или книга, 
картина или къща, която е построил. Или 
пък градина, която е посадил. Нещо, до което 
ръката ти се е докоснала по такъв начин, че да 
има къде да отиде душата ти, когато умреш. 
И когато хората погледнат дървото или 
цветето, което си посадил, ще те видят в тях.“

Берковица
Цветелина Василева - 2015

ОТНОВО Е ПРОЛЕТ !
Природата бавно се възстановява от пораженията 
на снежните виелици и буреносните ветрове. Това 
лошо време се отрази на излетите, които провеждаха 
туристите-ветерани, но пролетта отвори вратите на 
пътеките, по които се движеха те и неделните излети 
отново с нетърпение се очакваха. Дългоочакваната 
пролет те посрещнаха в хижа Ком. Дълбоки преспи 
от сняг още имаше, но група туристи не се уплашиха 
и рушейки в снега достигнаха до Фунията. Вечерта 
протече с пролетна програма, викторина и весело 
настроение. Освен любовта към природата, 
туристите обичат да празнуват и българските 
пролетни празници. Ето как протече един от тях:
5 април – Цветница е един от най-хубавите пролетни 
празници, който и тази година туристите-ветерани 
не пропуснаха да го отпразнуват, и да пресъздадат 
народните обичаи „Лазаруване“ и „Кумичкане“. 
Организацията и провеждането им дължат на 
Ценка Петкова и Тони Яначкова. „Кумичкането“ се 
извърши по рекичката в местността „Ашиклар“, след 
което туристите се отправиха към туристическата 
си база. Посрещнаха ги лазарките Милка, Нина 
и Тони, облечени в народни носии, окичени в 
пролетни цветя, държейки венчета от осветени 
върбови клонки, които с пожелания за здраве 
и дълголетие поставиха на главите на всяка от 
тях. Всичко бе красиво и впечатляващо, за което 
те им благодарят. Не останаха незабелязани и 
именниците. Те получиха много поздрави, цветя, 
прегръдки и целувки. Ето един прекрасен поздрав, 
който поднесоха Тони и Генка: “Всички именници 
красиви сте се родили, затова с имена на цветя са 
ви кръстили. На оформения от вас пъстър  букет, 
желаем здраве и щастие занапред. Още дълго на 
цветя да ухаете, и на партньорите си акъла да омаете.“
Така неделният излет на 5 април продължи 
с песни, хумор, шеги, а туристите се 
завърнаха по домовете си, отпочинали и 
емоционално заредени да посрещнат Великден.
/З. Цветкова/

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА 
„НАРКОТИЦИТЕ“ ПО ПРОГРАМА 

КОМЕНСКИ

В началото на месец април младши 
полицейски инспектор Цветан Цеков от 
РУ  “Полиция” - Берковица изнесе лекция 
на тема „Наркотиците” пред учениците в 
Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр.Берковица. 

По темата бяха разяснени характеристиката и 
въздействието на наркотиците върху човешкия 
организъм и класификацията на наркотиците. 
Инспекторът запозна учениците с въпросите 
защо се започва вземане на наркотични 
вещества и до къде се стига при употребата им, 
стадиите при наркоманите и как се разпознават, 
контролът върху наркотиците, органите, 
занимаващи се с наркоманията и наркотрафика, 
както и лечението и рехабилитацията. 

Обучението е част от сътрудничеството 
между Гимназия „Д-р Иван Панов” и РУ 
“Полиция” - Берковица по Проект „Превенция 
и образование – сътрудничество между 

местните власти и полицията, насочено към 
училищата и образователните институции”.

Този проект е финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия по Програма „Учене 
през целия живот”, дейност Регионални 
партньорства „Коменски”. Тази публикация 
[съобщение] отразява само личните виждания 
на нейния автор и от Комисията не може да 
бъде търсена отговорност за използването 
на съдържащата се в нея информация.

ЗАИ  АД – НАШИЯТ  ПЛАН  
ЗАПОЧВА  С  НАШАТА  МИСИЯ  

ЗА  УСТОЙЧИВО  РАЗВИТИЕ

Заводът за абразивни инструменти ЗАИ АД гр. 
Берковица е основан през 1962 г. Заводът произвежда 
основно високоскоростни армирани абразивни  
инструменти за рязане и шлифоване на метални 
и неметални материали, абразивни инструменти с 
керамична и магнезиална свръзка. Качеството на 
произвежданите абразивни дискове отговаря на 
изискванията на ISO 9001 – 2008 според определените 
чрез тях технически параметри. Инструментите, 
произвеждани от завода за абразивни инструменти, 
отговарят на нуждите на местния и международния 
пазар. Голяма част от абразивните инструменти са 
за износ в Германия, Швейцария, Чехия, Полша, 
Румъния, Турция, Гърция и др. От 1997 г. заводът 
за абразивни инструменти ЗАИ АД гр. Берковица 
е акционерно дружество със 100% частно участие. 
Основният пакет от компанията е собственост 
на „Индустриален капитал – холдинг” АД.
Компанията е лидер на българския пазар за 
абразивни инструменти и 65 % от продукцията и се 
експортира в страни от ЕС и други. През последните 
години ЗАИ АД инвестира значителни средства 
в иновационни технологии, с което увеличава 
производствения си капацитет. През 2014 година 
са направени инвестиции в размер на 200 000 евро 
за закупуване на нови машини и съоръжения. 
Тази година се планират още 2 млн. евро за
оборудване , реконструкция и модернизиране на 
сградния фонд на завода.  ЗАИ АД значително си 
е увеличил поръчките от чужбина, отваряйки си 
нови пазари, а това създава и острата необходимост 
от персонал. В завода се работи на две смени със 120 
човека персонал. Ръководството набира персонал 
за трета смяна за непрекъснат производствен 
процес – формовчици и шлосери. Средната 
работна заплата на работещите е 524.00 лева, 60 
лева ваучери за храна, пълно социално и здравно 
осигуряване и ползване на 20-дневен платен 
годишен отпуск.  Заводът разполага с помещения, 
които могат да бъдат отдавани под наем с цел 
– производство. По тази причина търсят по 
нататъшно развитие и бизнес връзки с нови клиенти.
Професионалният опит, натрупан през годините, 
коректността към клиентите, предлагането на 
висококачествени продукти, добре развитата 
търговска  мрежа,  позволява на ЗАИ АД  да запази 
лидерската си позиция в бранша и все повече 
лица да намерят своята реализация в завода.
„Не е задължително да са специалисти, не 
държим на предишен опит и образователен 
ценз, ще помогнем и ще научим хората. 
Единственото, което търсим, е желание за 
работа”, споделят от ръководството. Ние 
предлагаме: добро възнаграждение, съобразено 
с постигнатите резултати, сплотен колектив 
и възможности за професионално развитие.
Гарантираме устойчив ръст на качеството„
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БЕРКОВСКИТЕ ПИАНИСТИ 
СЪС СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ ОТ 
КОНКУРСА „ВИВА ПИАНО“

Възпитаниците на берковската школа по-пиано 
с ръководител Ирина Николаева,  Ана-Мария 
Антониева и Станислав Кръстев спечелиха 
сребърни медали  от участието си в четвъртото 
издание на международния конкурс „Вива 
пиано“.  Той се проведе от 22 до 26 април в София. 
Международно жури Corinne Walker (Switzer-
land), Tsvetelina Tunteva (Turkey) & Vladimir Vo-
vchenko (Russia) е оценявало участниците. Въпреки 
високото ниво на конкурса, берковските пианисти 
отново показаха талант и добра подготовка.

“ВРЕМЕ Е ДА ДАДЕМ ПРИМЕР“

На 22.04.2015 г. в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“с. 
Замфирово, с различни инициативи,  беше 
отбелязан  Международния ден на Земята. Тази 
година той се провежда под мотото “ Време е да дадем 
пример.  Учениците от 7. и 8. клас посадиха цветя и 
фиданки в двора на училището. Те дадоха отличен 
пример на малките си приятели, как да подпомагат 
природата и как да я опазват чиста. А те от своя 
страна обещаха да се грижат за новите растения, за 
да пораснат здрави и силни. Учениците от всички 
класове участваха и в конкурс за най- креативна 
природна картина на екологична тематика. От 
направените рисунки, бе подредена изложба, 
която да напомня на всички, че планетата Земя е 
нашият дом и трябва да я пазим чиста и подредена.

„ДЪРЗОСТ, ТВОРЧЕСТВО И 
КРАСОТА „ – ИЗЛОЖЕНИЕ НА 

хРИСТО ТАШЕВ

По случай 85-годишнината на самобитния художник 
– приложник Христо Ташев бе организирано  
изложение на Кооперативния пазар в Берковица. 
Събитието бе на 10 април 2015 г. /петък/  и е със 
съдействието на Музеен комплекс – Берковица.

ВЕЛИКДЕН  В  БЕРКОВИЦА

Великденска детска работилница на Лидия Костова

Зумба парти

Ангелчетата на Пламена Илиева от модерен балет 
„Адреналин“ към НЧ „Иван Вазов-1872“ - Берковица

Украсяване на дръвчета с великденски яйца

Великденските зайчета  от името на Община 
Берковица подаряват на всеки   торбички с козунаци.

Ръководството на Община Берковица 
сърдечно благодари на майките Камелия 
Младенова, Хриса Танчева, Мими 
Танчева и техните сладки ангелчета 
Божидара, Марина, Милен, Мария, 
както и Пламена Илиева с нейните 
възпитанички, които станаха част от 
великденските тържества на Берковица 
и създадоха празнична атмосфера. Те са 
истинското доказателство, че доброто 
съществува и тайната на Възкресението 
е изпълнило сърцата им с доброта, мир 
и любов. Бъдете здрави и честити, и 
много благоденствие за семействата ви !

Берковската духова  музика

„Огоста Данс“


