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ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНЕРАЛЕН 
ВОДОПРОВОД И СКИ-ПИСТА СА 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ЗА 2015 ГОДИНА

Продължава работата на общинското ръководство 
по изграждане на минерален водопровод от Бързия 
до Берковица и удължаване на ски-пистата в зона 
Ком. Тромави държавни процедури бавят работата 
по водопровода. Готов е проектът за трасе на 8 
километровия минерален водопровод, но в момента 
парцеларния план се съгласува в Министерството 
на земеделието и храните. Текат процедурите по 
отчуждаване на земите и до края на месец август 
се очаква да започне работа по изграждането му 
от инвеститорът, който е закупил минералната 
баня и е изградил спа комплекса под басейн „Св. 
Георги Победоносец“. Преотреждане на два имота 
от държавна в общинска собственост в зона 
Ком чака Община Берковица, за да удължи ски-
пистата. Липсата на комуникация между община и 
министерство назад в годините е забавило работата. 
Кметът Димитранка Каменова проведе множество 
срещи през 2014 година с министри и зам.-министри 
и от м. юли 2014 година е одобрена процедурата за 
предоставянето на двата имота на общината. Сега 
се чака Постановление на Министерски съвет за 
безвъзмездно предоставяне на имотите. В общината 
се процедира парцеларно-устройствен план на пътя 
до хижа „Ком“, който предвижда разширение на 
пътното платно на 5,5 м. Сегашният 16 км път от 
града до хижа „Ком” е тесен и през зимата затруднява 
придвижващите се към зоната. В момента се 
готвят апликационни форми за кандидатстване 
по отворената програма ТГС България-Румъния 
за частично финансиране на пътя към зона Ком.

ДИМИТРАНКА  КАМЕНОВА 
– КМЕТ  НА  ОБЩИНА  

БЕРКОВИЦА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В началото на мандат 2011-2015 г., гражданите на 
Община Берковица гласуваха доверие на мен и 
екипа ми. През този период работихме упорито 
и последователно за постигането на основните 
приоритети в управленската ни програма. През 
2012 година благодарение на  НСОРБ и МРРБ  
град Берковица  влезе във  Териториалния обхват  
на  Приоритетна ос  1" Устойчиво  и интегрирано 
градско развитие " на ОП  "Региони в растеж"  за  
период  2014 -2020 година. Това от своя страна 
дава  голям шанс на нашия град  за следващия 
програмен период,  който е на прага.  За град 
Берковица  е  заделен финансов  ресурс  по тази 
оперативна програма  и общината кандидатства с 
проекти. Същата година  се обърнахме с открито 

лице и  работихме ръка за ръка със собствениците 
на  "Капаска". Вече всички знаем, че имаме  една 
прекрасна фабрика, в която  работят  над 130 
човека. Отворени сме към всеки  инвеститор, който 
иска да  дойде в Община Берковица. Проектите, 
които реализирахме през 2012 и 2013 година:
По проект „Красива България“,  на стойност близо 600 
000  лева бяха ремонтирани  блок Б, етаж 1 и 2 и блок В, 
етаж 2 и 3 на Дома за стари  хора с отделение за лежащо 
болни. Осигурихме транспорт за децата от ромски 
произход до детските градини с проект „Ефективна 
и пълноценна образователна интеграция на децата 
от ромски произход чрез иновативно мотивиране 
на родителите им“ на стойност 17 942 лева. 

Изградихме детска площадка на бул. „Мрамор“ за 
10 000 лева по програма „Чиста околна среда“. На 
13 юни 2012 г. подписахме договор по оста Лидер 
на Програмата за развитие на селските райони за 
създаването на „МИГ-Берковица-Годеч“ на стойност  
3 895 000 лева. Тези средства в малките населени 
места като Берковица хората ги почувстваха т.е 
има успешно реализирани проекти. В процес на 
изпълнение е и „МИГ – Западна Стара планина-
Копрен-Миджур“ на стойност 2 730 000 лева. 
Създадохме регионален туристически продукт на 
общините Берковица, Вършец и Годеч, реализиран 
по проект „Подкрепа за развитие на регионален 
туристически продукт и маркетинг на територията 
на дестинация – общини Вършец, Берковица и 
Годеч“ на стойност 431 240 лева. През 2012 година 
одобриха трансграничния ни проект за ремонт 
на стадиона, който се изпълнява в момента и е на 
стойност  1 258 985 лева. Повишихме капацитета 
на общинска администрация Берковица чрез 
три проекта по ОПАК на обща стойност 350 000 
лева. Община Берковица отпусна стипендии 
на студенти за обучение във ВУЗ, които след 
дипломирането си ще работят в администрацията. 

Подобрихме качеството на социалните услуги в 
Домашен социален патронаж чрез закупуване на 
професионално  кухненско оборудване и нов автомобил 
за доставка на храната. Стойността на проекта е 50 000 
лева.  Обществена трапезария заработи в Берковица 
от 1 октомври 2012 г.  В нея се раздаваше  веднъж 
дневно топла храна на 72 лица, сред които бездомни, 
самотно живеещи възрастни хора и социално слаби 
лица и семейства. Разкриването на обществена 
трапезария бе във връзка с национален проект 
„Обществени трапезарии”, насочен към подпомагане 
на семейства в неравностойно социално положение. 

2013-а беше добра година за Берковица. Успяхме 
да превъзмогнем финансовата криза и стопим 
задълженията, които заварихме в общината с 220 000 
лв. Намалихме дълговете си в общинските фирми. 
БКС имаше 140 000, други – по 30 – 40 000 лв. Всичко 
това гарантира ритмична работа и разплащане в 
училища, социални заведения и болница. Успяхме  
да повишим заплатите на общинските служители, 
които през 2011-а получаваха 350-400 лв. и бяха 
най-зле платени в страната. Съфинансирахме 
и проектите, които изпълняваме. Всяка година 
общината дофинансира издръжката на детските 
градини, дори поддържането на чистотата, след 
като намалихме такса смет за фирмите в размер 
на 0,20 промили. В този период организирахме и 
платихме помощните материали за монтирането на 
декодерите, започнахме закупуване на водомери за 
къщите в ромския квартал на града – „Раковица”. 
Досега сме поставили в 50 от тях, но работата 
продължава. В квартала малцина имат водомери, а 
по 10 лв. месечно служебна цена им се вижда много. 
Стойността на проектите, които изпълнявахме 
2012-2013 и тези, чието изпълнение започна през 
2014 г. надхвърли 42 млн. лв. Финансирането им е 
осигурено от ОП „Регионално развитие”, „Околна 
среда” и Програмата за развитие на селските 
райони. Най-значимият е обновлението на водния 
цикъл. Текат  процедури за избор на изпълнител 
и предстои да бъдат подменени водопроводи и 
канални тръби и изградена пречиствателна станция 
за отпадни води. Стойността му е 19,7 млн. лв., а 
финансирането e от програма „Околна среда”. Такъв 
воден проект, но за 5,5 млн. лв., вече изпълняваме в 
с. Бързия. В най-голямото село на общината също се 
изгражда пречиствателна станция за питейни води и 
алпийско водохващане. Това ще подобри качеството 
на питейна вода на жителите на селото. По проект 
на стойност 643 779,61 лева залесихме изоставени и 
ерозирали земи от общинския поземлен фонд в селата 
Балювица, Бокиловци, Рашовица, Боровци, Слатина 
и Лесковец с акациеви, тополови и дъбови фиданки. 
С нова детска площадка се сдоби и квартал Заряница 
по програма „Чиста околна среда“ на стойност 10 000 
лева. Изцяло нов облик придоби парк „Здравец“ с 
изградената детска площадка с пясъчник, зона за 
отдих с пейки и беседка, соларни осветителни тела, 
видеонаблюдение и дървопластики на открито. 
Новата атракция се реализира по проект на 
Община Берковица към „МИГ – Берковица-Годеч“ 
на стойност 89 101 лева. През 2013 г. бе подаден и 
втори етап на проекта за парк „Здравец“, който ще 
се реализира тази година и е на стойност 45 000 лева. 

Направен бе ремонт на канализацията и подмяна 
на тротоарните настилки на ул. „Сливница“.  
66 000 лева бяха вложени за изкърпване на 
дупките в града. 350 000 лева са инвестирани в 
четвъртокласната пътна мрежа. Стратегията да се 
възстановяват цели участъци, а не да се работи на 
парче бе приложена при нас  като по-ефективен и 
дълготраен метод за развитие и възстановяване
продължава на стр. 4 
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КАМЕНОВА ВРЪЧИ 
ЗАПОВЕДИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ 
НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ 

НАВОДНЕНИЕТО СЕМЕЙСТВА

На 9 юни 2015 г. кметът Димитранка Каменова 
подписа и връчи заповедите за безвъзмездно 
предоставяне на имот на семействата, чиято къща 
рухна след наводненията на 4 септември 2014 
г. Парцелът се намира в парк „Здравец“  и е 606 
кв.м. с условие за изграждане на жилищна сграда. 
Решението е взето на сесия на ОбС  на 30 април 2015 г. 
Община Берковица поема всички административни 
такси, а всеки собственик на имота трябваше  да 
заплати само такса в размер на 10 лева. Миналата 
година пострадалите семейства получиха дърва за 
огрев, с решение на Общински съвет г-жа Каменова 
даде 10 000 лева на 4-те семейства, които получиха 
и дарение от Германия в размер на 2000 евро. При 
срещата си с хората кметът отново се поинтересува 
за проблемите им и сподели, че се чака заседание на 
Междуведомствена комисия, на което е помолила 
от всичките 50 частни преписки с предимство да 
се разгледа тяхната. Г-жа Каменова подчерта , че 
Община Берковица е една от малкото общини, 
които много бързо се справиха с бедствието. Факт е 
изграждането на подпорни стени в двете критични 
точки при бл. 6 в кв. Заряница и кв. 108 /ул. „Синчец“/.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЪС 
СЕРТИФИКАТИ ЗА СИГУРНОСТ 

НА ИНФОРМАЦИЯТА И 
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Община Берковица получи сертификат  за 
внедрена система за управление сигурността на 
информацията ISO 27001. Стандартът ISO 27001 
предоставя рамката за изграждане на система за 
защита на чувствителната  информация. Целта на 
стандарта е постигане определено ниво на защита, 
чрез осигуряване на следните характеристики на 
информацията: поверителност – само оторизирани 
лица да имат достъп до съответната информация; 
цялостност – само оторизирани лица да имат 
възможност за промяна на информацията; наличност 
– достъпност на оторизираните служители до 
необходимата им информация. Вътрешните 
одити, извършвани в администрация, гарантират 
ефективност при поддържане и подобряване на 
системата за управление. Разбира се, процесът 
на подобряване качеството на административно 
обслужване продължава, защото той е непрекъснат 
и неговата най-важна цел е да гарантира действена 
и резултатна администрация. През месец февруари 
2015 г. в администрацията бе извършен  контролен 
одит на Системата за управление на качеството (СУК), 
съобразно стандарта за качество ISO 9001-2008. 
Контролният одит включваше  преглед на основни 
процедури, отнасящи се до административно-
правното и техническо обслужване на гражданите, 
на процедурите, регламентиращи управлението на 
входящите и изходящи документи, комуникацията 
с клиентите и др. Резултатите от одита показаха, 
че документираната система за управление на 
качеството е в съответствие с изискванията на 
стандарта ISO 9001-2008. В администрацията тогава 
бе внедрен и първи етап на системата за управление 
сигурността на информацията ISO 27001. Двата 
сертификата са валидни до месец януари 2017 г.

СПРАВКА ЗА РЕМОНТНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Във връзка с изпълнение на дейности по ремонт и 
рехабилитация на улици и четвъртокласна пътна 
мрежа в Община Берковица е избрана фирма 
изпълнител за асфалтиране на тротоарите в село 
Бързия и ремонт на улиците „Страцимировска“ и 
„Царибродска“. Предстои да започнат ремонтните 
дейности. В момента тече процедура за избор на 
изпълнител за ремонт и рехабилитация на ул. 
„Сарановец“ в Берковица и четвъртокласната 
пътна мрежа Гаганица-Котеновци-Черешовица 
и Ягодово-Слатина. Офертите се приемаха  до 
16 юни включително. Завърши изграждането на 
подпорните стени при бл. 6 в кв. Заряница, а в 
момента се изграждат зад кв. 108 /ул. „Синчец“/. 
Строително – ремонтни дейности се извършват на 
покрива на кметство Боровци по бедствия и аварии.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ 
ПРОЕКТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Община Берковица  внесе първото си проектно 
предложение по електронен път. Всички необходими 
документи бяха подадени по електронен път с 
електронния подпис на кмета, а не както досега на 
хартиен носител, включващ хиляди страници, всяка 
от които подписана и подпечатана няколко пъти.  
Проектното предложение „Създаване на център 
за предоставяне на интегрирана социална услуга 
в Община Берковица“ е по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, приоритетна 
ос „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване, процедура „Независим 
живот“.  Стойността му е 499 102,00 лева със 
срок на изпълнение 21 месеца. Общата цел на 
проекта е да се предоставят интегрирани услуги 
на хората с невъзможност за самообслужване 
и за хората с увреждане чрез съчетаване на 
комплексни действия в посока осигуряване на 
дългосрочна грижа в общността или домашна 
среда. Това ще подобри качеството на живот 
и достъпа до услуги за социално включване.

КМЕТЪТ И СЛУЖИТЕЛИ 
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

ПОЧИСТИХА И ОБЛАГОРОДИХА 
ПАРК „КАЛЕТО“

Кметът Димитранка Каменова заедно с 40 служители 
на общинска администрация и Комунални дейности 
почистиха и облагородиха парк „Калето“.  Почистен 
бе и пътя към крепостта от падналите от бурята 
клони. С храсторези  бе оправена пътеката към  
крепостта, окосена тревата и почистени разкопките.  
Благодарение работата на кмета Димитранка 
Каменова и нейния екип една от емблемите на 
Берковица – Калето излезе от списъка на защитените 
територии и стана общинска собственост. 8 месеца 
бяха необходими на общинското ръководство 
да възстанови собствеността на историческата 
местност и сега тя е включена в интегрирания план за 
кандидатстване с проекти. Като част от кампанията 
по почистването бе и боядисване оградата на 
детската площадка в центъра. Кампанията за 
почистване на Берковица и селата продължава.

ЕДНА ГОДИНА ЦЕНТЪР ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В 

БЕРКОВИЦА

Центърът за обществена подкрепа в гр. Берковица 
отпразнува  своя първи рожден ден. Една от най-
новите социални услуги на територията на общината 
събра своите потребители в сградата на ДДЛРГ 
„Люба Тенева”, където се намира и центъра, за да 
отпразнува годишнината от своето откриване. Гости 
на тържеството бяха председателят на Общински 
съвет в гр. Берковица инж.  Юлиан Иванов и 
представители на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в общината. Директорът на ЦОП 
г-жа Петя Христова благодари на своите колеги 
за тяхната съпричастност и упорита работа през 
тази една година за утвърждаване на центъра като 
услуга, подкрепяща децата и техните родители. Вече 
половин година ЦОП – Берковица работи с по-голям 
брой потребители от определеният капацитет – 30, 
което е показател за необходимостта от услугата 
и за нейното развитие. По случай рожденият ден 
на ЦОП директорът на центъра и председателят 
на ОбС посадиха лирово  дърво, което да напомня 
на посетители и служители за първите трудни 
стъпки на екипа в професионалното израстване. 

Община Берковица  апелира гражданите 
да пазят природата чиста,  да не замърсяват 
околната среда и да сигнализират на 
телефона  на общината 0885119056, 
когато видят нерегламентирано сметище.
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ПО ПРОЕКТ ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА ПОДОБРИ 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

В ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ С 
ДЕМЕНЦИЯ В БИСТРИЛИЦА

По проект Община Берковица подобри енергийната 
ефективност в дома за възрастни с деменция в с. 
Бистрилица чрез топлоизолация на външни стени 
и тавани, монтаж на соларни инсталации за баните 
и кухнята.  Общата цел на проекта „Въвеждане на 
мерки за подобряване на енергийната ефективност 
в Дом за възрастни хора с деменция в с. Бистрилица, 
община Берковица – Етап І” е изграждане на 
качествена жизнена среда и подобряване на 
екологичното състояние на общината, както и 
подобряване достъпа на населението от селските 
райони до социални услуги и по-специално този 
на уязвими групи от населението – в конкретния 
случай възрастни хора с деменция. С реализирането 
на проекта, ще се подобрят стандартите в социалния 
сектор и ще се постигне една от целите в „Общински 
план за развитие на Община Берковица 2007-2013г“, 
за „доближаване до параметрите на жизнена среда 
в Европа“ и по-точно „подобряване на стандартите 
в социалния сектор: образование, култура, спорт, 
здравеопазване, социални грижи“. От друга страна 
ще се спомогне и за изпълнението на „ПРИОРИТЕТ 
2 – ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА 
СРЕДА”, цел № 7  «ТРАЙНО ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ЕКОЛОГИЧНОТО  СЪСТОЯНИЕ НА 
ОБЩИНАТА». Конкретната цел на проекта е 
подобряване енергийната ефективност в Дом за 
възрастни хора с деменция с. Бистрилица чрез 
енергоспестяващи мерки –  топлинно изолиране 
на външни стени чрез полагане на топлоизолация,  
топлинно изолиране на таван чрез полагане 
на топлоизолация на таванските плочи, 
както и изграждане на соларни инсталации 
за гореща вода, които да захранят бойлерите 
за гореща вода в баните и кухнята на дома. 

Намаляване разходите за ел.енергия и отопление 
ще доведе до подобряване условията на жизнената 
среда на настанените възрастни хора в дома, както и 
повишаване качеството на предоставяните социални 
услуги. Договорът  за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 48/3/3211201/04.08.2014 г. е  
между ДФ „Земеделие“, МИГ Западна Стара планина 
– Копрен – Миджур“ и Община Берковица за проект: 
„Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната 
ефективност в Дом за възрастни хора с деменция 
с. Бистрилица, община Берковица – Етап 1” . 
Стойността на проекта е 83 000 лева с ДДС. В момента 
в Дома са настанени  55 възрастни с деменция.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА

На 18 юни 2015 г. в заседателната зала на Общинска 
администрация се проведе заключителна 
пресконференция  в рамките на проект „Подкрепа 
за изготвяне на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие за град Берковица“, 
финансиран по Договор за безвъзмездна финансова 
помощ №BG161PO001/5-03/2013/009 на Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. На 
срещата бе отчетено изпълнение на дейностите 
по проекта, както и на постигнатите резултати. 
Проектът се изпълнява от Община Берковица и се 
финансира от  Оперативна програма „Регионално 
развитие“ 2007-2013, в рамките на приоритетна ос 
5: „Техническа помощ“, Операция 5.3: „Изграждане 
на капацитет на бенефициентите“, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/5-03/2013. 18 месеца бе времетраенето 
на проекта, а стойността му в размер на 195 360 
лева. Община Берковица успешно приключи 
всички предвидени дейности и мероприятия по 
проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие за 
град Берковица“. Чрез ИПГВР на гр. Берковица 
бяха анализирани и адресирани основните 
нужди на града в пространствено-функционален 
и социално-икономически аспект, като бе 
приложена реалистична стратегическа рамка, 
която да предложи адекватни мерки за устойчиво 
преодоляване на проблемите на града и постигане 
на растеж на развитие. Този документ е създаден 
в рамките на проект „Подкрепа за разработване 
на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие за гр. Берковица”, който се осъществява 
с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС 
чрез Европейския фонд за регионално развити. 
Цялата отговорност за съдържанието се носи от 
Община Берковица и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на ЕС и УО.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА ЗАРАДВА 

АНГЕЛЧЕТАТА НА БЕРКОВИЦА 
С ТЕНИСКИ

Детско парти си организираха ангелчетата на Пламена 
Илиева от модерен балет „Адреналин“ на 20 юни 2015 г. 
Празникът премина в много танци, веселие, изненади и 
огромна торта за всички сладури. Кметът  зарадва децата 
със страхотни тениски , изработени специално  за тях. 
Така г-жа Каменова благодари на всички, че през целия 
творчески сезон децата показаха какво означава любов 
към танца, а тяхната ръководителка Пламена Илиева 
за всеотдайността и старанието и към малчуганите.

БОРБА С НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ 
СМЕТИЩА

Всяка година в Община Берковица регулярно се извършва 
почистване на нерегламентирани места, обособени от 
недобросъвестни хора  като сметища. В ОбА – Берквица 
са подадени сигнали за образувани нерегламентирани  
сметища,  основно от строителни и биоразградими 
отпадъци. Въпреки усилията на сметосъбиращата фирма 
и тези на специалистите на Община Берковица, терените 
непрекъснато се замърсяват. В Берковица има обособена  
площадка  за временно съхранение на строителни и 
биоразградими отпадъци в местност „Блеов чифлик“  до 
кв. Раковица.  Всеки, който има такива може да закара 
за собствена сметка отпадъка там, като предварително 
поиска писмено разрешение за това от общината. Същата 
услуга се предлага и от ОМ „Комунални Дейности“ 
срещу заплащане  такса на касата на дружеството или в 
ОбА  /за тези, които искат фактура/. Таксата е между 25 
и 30 лв.  /за 1 курс/,  в зависимост от количеството на 
отпадъка.  На нарушителите ще бъдат налагани глоби за 
физически лица са от 10 до 500 лв., за юридически лица – 
1000 лв. По Закона за управление на отпадъците глобите 
за физически лица  са от 300 до 1000 лв,   за юридически 
лица от 1400 до 4000 лв. Започват внезапни проверки. 

На 28 май 2015 година в заседателната зала 
на Общинска администрация- Берковица  се 
проведе заключителна пресконференция по 
проект „Повишаване на капацитета на общинска 
администрация – Берковица“.   Проектът се 
изпълнява от Община Берковица по Договор 
№ М 13-22-58/18.08.2014 година и се финансира 
по Оперативна програма“Административен 
капацитет“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, 
съфинансирана от Европейския съюз, чрез 
Европейския социален фонд. Стойността на проекта 
е 89 745.50 лв. Екипът по управление на проекта 
представи извършените дейности и постигнатите 
резултати от изпълнението му. Проектът по ОП 
„Административен капацитет“  има за цел да подобри 
функционирането на администрацията и да повиши 
квалификацията на по-голям брой служители, чрез 
обучения за прилагане на европейски стандарти 
в администрацията. В рамките на проекта, чрез 
изнесени обучения по ключови компетентности, 
бяха обучени 95 служители, които получиха 
сертификати. Чрез придобитите знания и умения 
в резултат на изпълнението на настоящия проект, 
администрацията на  Община Берковица ще 
повиши качественото на обслужване на гражданите 
и бизнеса и качеството на предоставяните услуги.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма Административен 
капацитет, съфинансирана от Европейския 
съюз, чрез Европейския социален фонд.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ПРОЕКТ „ПОВИшАВАНЕ НА 
КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ – 
БЕРКОВИЦА“
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45 УЧЕНИКА ЗАВЪРшИХА 
ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА 

АКАДЕМИЯ В БЕРКОВИЦА

Общо 45 деца от Първо ОУ „Никола Вапцаров“ и 
Второ ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица са 
първия випуск, завършил Детската полицейска 
академия. Инициативата започна преди две години. 
Заключителната част и тържественото връчване 
на дипломите се проведе на стадиона в Берковица 
на 29 май 2015 г. Сред официалните гости бяха 
председателят на ОбС – инж. Юлиян Иванов, кметът 
на Община Берковица Димитранка Каменова, зам.- 
кметовете Гергана Антонова и Радослав Найденов, 
гл. експерт „Образование“ Анелия Якимова, 
Директорът на ОД на МВР Монтана ст. Комисар 
Иван Георгиев, гл. инспектор Бисер Йончев- 
началник РУ „Полиция“ Берковица, служители на 
МВР, гости от Елбльог Полша, учители, родители 
и ученици. Проведени бяха няколко състезателни 
игри. Накрая рамо до рамо със своите инспектори 
децата получиха своите дипломи за завършване 
на първата в Берковица – Детска полицейска 
академия. На двата отряда бяха връчени от кмета 
г-жа Каменова и зам.- кмета г-жа Антонова  купи 
и медали. Изненадата на празника бе невероятната 
торта във вид  на полицейска униформа, от която 
всяко дете получи вкусно парче. В Детската 
полицейска академия  децата придобиха знания 
за полицейската професия, за различните видове 
полицаи и техните отговорности, за основните 
задачи на полицията и за начините й на действие. 
Екипите  на ДПА научиха от своите приятели – 
полицаите какво е престъпление, какво означава 
„вина“ и как се доказва тя. Участваха в „разследване“ 
и със собствени сили заловиха и разпитаха 
„извършител на кражба“. Разбраха, че полицията не 
само разкрива престъпления, но и се стреми да ги 
предотвратява. Упражняваха се да различават права 
и желания и установиха, че всяко право е свързано 
с отговорност. Важна цел на преподавателите в 
Академията е децата да се научат да работят в 
екип, да се подкрепят, да се грижат за своята и на 
другите безопасност. Целта на екипите е създаване 
и реализиране на модели за превенция на агресивно 
поведение, насилие и асоциални прояви на деца.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА ПОЗДРАВИ 

ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „ТАНЦУВАЙ 
ЗА ЗДРАВЕ“ КЪМ НЧ „ИВАН 

ВАЗОВ – 1872“

Фолклорен клуб „Танцувай за здраве“ към НЧ 
„Иван Вазов-1872“ Берковица с ръководител 
Димитринка Богданова е големият победител  в 
шестия сезон на „Надиграй ме на неделното хоро“.  
Финалът на „Надиграй ме на неделното хоро“ 
шести сезон се проведе на 21 юни 2015 г. на площада 
пред храм паметника „Св. Александър Невски“.  
На 23 юни представители на клуба, с ръководител 
Димитринка Богданова, бяха приети официално от 
кмета Димитранка Каменова, която ги поздрави за 
постигнатия резултат и пожела на всички успехи. 
Тя раздаде подаръци на своите гости и подчерта, че 
Община Берковица ще продължава да ги подкрепя. 
Г-жа Каменова сподели и радостния факт, че  
Берковица може да се обедини и да постига много 
в името на общата кауза. На срещата присъстваха 
и създателят на фолклорния клуб Любомир Гуглин, 
инж. Юлиян Иванов – председател на ОбС и зам.-
кметът Радослав Найденов. Фолклорен клуб 
„Танцувай за здраве“ към НЧ „Иван Вазов-1872“ 
Берковица е създаден през 2005 година от 
художествения ръководител Любомир Гуглин. 
Тогава това е бил първият самодеен състав в 
област Монтана. Започнали са 7 и са стигнали 
до 30 танцьора, които са играли хора от всички 
етнографски области, най-много от Северозападна 
България. В момента членовете на клуба са 25 човека.

ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАСАЖДАНЕ 
НА ЦВЕТЯ И ХРАСТИ В 

БЕРКОВИЦА

По инициатива на кмета на Общината г-жа 
Димитранка Камнова в Берковица бяха засадени 
рози по ул. „Александровска“, по която в момента 
текат ремонтни дейности.  Там предстои подмяна на 
осветлението. Зацветяването на града продължава 
от служители на Комунални дейности. Цветя и 
храсти се засаждат в парк „Св. Георги Победоносец“ 
и в центъра на Берковица.  Зелените площи в 
паркове и градинки се почистват, възстановяват се 
за засаждане, обогатяват се площите с комплексна 
тор. Това ще подобри градската среда и условията 
за живеене. Жителите  и гостите на Берковица  се 
призовават да пазят зелените площи и парковите 
съоръжения.  През месец май недобросъвестни 
хора  откраднаха крана на новата чешма в 
Пашината, който бе поставен в началото на месеца. 
Масово се изкореняват рози и храсти от алеите. 
Съгласно Наредба за осигуряване и поддържане 
на обществения ред и сигурност на територията 
на Община Берковица , чл. 17 (3) Гражданите са 
длъжни при замърсяване от тяхна страна на местата 
за отдих в парковете и градините да ги почистят 
преди да ги напуснат, Чл. 23.  (1) Забранява се: 1. 
Изхвърлянето на отпадъци и други материали в 
паркове, градини, зелени площи, водни площи, 
дерета, крайпътни ивици и други места. 6. Късането 
и изкореняването на засадените цветя, храсти и 
дръвчета в общинските градинки  и зелени площи. 
Нарушителите по този раздел се наказват с глоби от 
10 до 300 лв., за повторно нарушение от 300 до 500 
лева. За установяване на нарушенията се използва  
видеонаблюдение и засилена полицейска охрана, 
особено по време на празнични  и почивните дни. 
На нарушителите ще се съставят актове и ще бъдат 
налагани санкции в максималния предвиден размер. 
Гражданите, станали свидетели на 
подобни нарушения, могат да подават 
сигнали на тел. 0885 11 90 56 , дежурен 
в ОбА  – Берковица. Призоваваме 
ви към опазване на чистотата и
приветливия вид на града ни !

продължение от стр. 1
на пътната инфраструктура в общината. Ново 
баскетболно игрище бе направено във Второ ОУ 
„Христо Смирненски“ със собствени средства на 
общината. И през 2013 година общината продължи 
да привлича допълнително средства за ремонти, 
строителство и инвестиции чрез използване на 
Еврофондовете и други програми и проекти.  70  
безработни започнаха работа като лични асистенти. 
Те бяха  назначени с трудови договори  в рамките 
на изпълнение на проект „Подкрепа за достоен 
живот”. Стойността на проекта е 676 156 ,60 лв. 
275 трайно безработни  назначихме по програми 
( ОП „РЧР“ „Развитие“,  НП „ХТУ“, НП „Старт в 
кариерата“, Регионална програма за заетост, НП 
„ОСПОЗ“, ОП „РЧР“ Проект „Подкрепа за заетост“, 
ОП „РЧР“ Проект „Създаване на заетост на младите 
чрез осигуряване на възможност за стаж“) на 

Община Берковица. В условията на икономическа 
криза общинското ръководство успя  да наеме хора, 
останали без работа, които след това имаха реален 
шанс да се реализират и да си намерят трайна заетост.

Подадени и одобрени през 2013 г. са следните 
проекти, част от които са реализирани 
през 2014 и сега се реализират през 2015 г.:
-“Превенция и образование – сътрудничество 
между местни власти и полиция“ – програма 
Коменски, България – Полша 159 400 лева
-„Въвеждане мерки за подобряване 
на енергийната ефективност на ДВД 
с. Бистрилица, етап. 1 – 106 956, 77 лв.
-„Разнообразяване и подобряване на 
туристическата инфраструктура чрез 
изграждане на мрежа от информационни 
пунктове за отдих и развлечения – 68 262 лв.
-„Подкрепа за изготвяне на интегриран план за 
градско развитие на град Берковица/ - 195 360 лв.
-„Рехабилитация на парк Св. Георги Победоносец, 
гр. Берковица – обособяване на зони за 
спорт и отдих, детски площадки/ - 189 969лв.
-„Подобряване на качеството на предоставените 
услуги в Дом за стари хора – Берковица – 149 980 лв.
-„Ремонт и рехабилитация на 
читалище Боровци“ – 390 104 лв.
-„Ремонт и рехабилитация на 
читалище Бързия“ – 420 268 лв.
Община Берковица е партньор по проект „JOG-
GLE – Присъединете се към поколенията за 
получаване на законност в Европа“ – 177 980 лв.
Усилията ни продължават да са насочени към 
разработването и реализирането на финансирани 
с евросредства проекти, които имат съществен 
принос за постигането на поставените цели.


