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Разпространява се безплатно!

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА
КАМЕНОВА ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА
РАБОТА НА 18 БЕЗРАБОТНИ

От 7 май 2013 година стартира „Регионална
програма за заетост на Община Берковица“, която
е разработена в съответствие с приоритетите
на Общинския план за развитие на Община
Берковица. Целите на програмата са подобряване
жизнената среда, социалния статус на населението
и облика на населените места. По програмата
са назначени 18 безработни лица на осем часов
работен ден, за срок от шест месеца. Четирима от
тях ще бъдат екопатрули, а останалите охрана в
детските градини в общината. На 7 май 2013 г.
кметът Димитранка Каменова връчи договорите
на хората допълвайки, че общинското ръководство
ще продължи с програмите, осигуряващи
и по дълготрайна заетост на безработните.

ОБС - БЕРКОВИЦА ПОДКРЕПЯ
ГРАЖДАНИТЕ В ИСКАНИЯТА
ИМ ЗА ПЪТЯ БЕРКОВИЦА –
ПЕТРОХАН

Общински съвет Берковица с Решение 582 от
свое заседание на 19 май 2013 г. прие и излиза с
декларация, че общинските съветници подкрепят
инициативния комитет и гражданите на Община
Берковица, относно справедливите им искания за
лошото състояние на пътя Берковица - Петрохан. В
декларацията съветниците настояват пред МРРБ и
Агенция „Пътна инфраструктура” спешно да бъдат
отпуснати средства за ремонт на пътя. Декларацията
е подписана лично от общинските съветници. С
писмо ОбС – Берковица ще уведоми МРРБ, Агенция
„Пътна инфраструктура”, областен управител, РУ
„Полиция”, депутатите от 12 МИР и евродепутати.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА
НСОРБ

Кметът на Община Берковица взе участие в
заседание на УС на НСОРБ, което се проведе в
Казанлък. Дневният ред включваше разглеждане
и утвърждаване на процентно разпределение
на ресурса по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и
интегрирано градско развитие" на проекта на ОПРР
2014-2020 г., според което за градовете от 1-во, 2-ро,
3-то и 4-то ниво ще се разпредели ресурс в размер
на 3,05 млрд. лева. След решение на УО на ОПРР от
5 декември 2012 год. град Берковица е одобрен за
град 4 -то ниво. Ресурсът, който ще бъде заделен
е в размер на около 22 млн. лева. На заседанието
разгледани бяха и Програма за привличане на
европейска подкрепа към услугите за възрастни
хора и лица с увреждания, Отчет за дейността
на фонд "ФЛАГ "за 2012 год., както и Годишния
финансов отчет на НСОРБ-Актив” за 2012 година.

РОМСКИ ДЕЦА ПОЛУЧИХА
ИГРАЧКИ ОТ ЗАМЕСТНИК
КМЕТА ГЕРГАНА АНТОНОВА

Заместник кметът Гергана Антонова раздаде
стимулиращи подаръци на ромски деца в кв.
Раковица. Инициативата е в изпълнение на Договор
N БС-33.10-029/ 29.06.2012 г. към ЦОИДУЕМ за
проект „Ефективна и пълноценна, образователна
интеграция на децата от ромски произход чрез
иновативно мотивиране на родителите им“.
Основната цел на проекта е създаване на комплексна
среда от подкрепящи мерки за улесняване на
образователното и социално интегриране на деца
от ромски произход и техните семейства. Това бе
последната кампания за раздаване на играчки, с цел
успешно изпълнение на дейност 10 от проектното
предложение: Образователни и мотивационни
дейности, свързани със задържане на децата в
детските градини. Проектът приключва в края на юни.

ПЪТЯТ ПРЕЗ ПРОХОДА ПЕТРОХАН
ЩЕ БЪДЕ ЗАВЪРШЕН В СРОК
УВЕРЯВАТ ОТ МРРБ

С писмо до МРРБ кметът на Община Берковица
Димитранка Каменова повдигна проблема за
пътната инфраструктура в Община Берковица, в
частност пътя през прохода Петрохан. В отговор
на това от МРРБ бе предоставена
следната
информация: „Предвид факта, че е необходимо да
бъдат приключени обектите от Проект „Транзитни
пътища V” с изпълнение на строително-монтажни
работи повече от 50 % и отчитайки сроковете
им за завършване, а именно през първото
шестмесечие на 2013 г., Ви информираме, че срокът
за приключване на Лот 18 / пътя Петрохан/ е
21.09.2013 г., като изпълнените СМР към настоящия
момент са 28 %. В допълнение бихме искали
да подчертаем, че МРРБ чрез Агенция „Пътна
инфраструктура“, отчитайки транспортната и
икономическа значимост на цитирания от Вас път
от републиканската пътна мрежа, полага усилия
за осигуряване на необходимите финансови
средства за завършване на обекта в договорения
срок, въпреки сложната икономическа ситуация.“

СЕСИЯ

Представител на Дружество „Ком 2016” АД
не е присъствал на изнесената сесия на ОбСБерковица, която се проведе на 19 май 2013 г.
в Сърбия. Информацията за намеренията на
дружеството за реализиране на проект СТК
„Берковски Балкан” е била внесена много късно
за разглеждане, съобщи председателят на ОбС
Юлиян Иванов. Местният парламент взе решение
на следващата сесия да бъдат поканени акционерите
на дружеството за обсъждане на намеренията им.

100 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ
„Д-Р ИВАН ПАНОВ“

Гимназия „Д-р Иван Панов“ –Берковица навърши 100
години. Юбилеят бе отбелязан с тържествен концерт
на 18 май в салона на читалище „Иван Вазов-1872“.
На него присъстваха бивши учители и ученици на
училището от цялата страна. Сред официалните
гости на събитието бе и председателят на ОбС Юлиян
Иванов и кметът на община Берковица Димитранка
Каменова. Честването започна с важен момент –
освещаване на новото знаме на гимназията, което
е пълно копие на старото. Ритуалът бе извършен
от Негово Високопреподобие Архимандрит Антим
Протосингел на Видинска митрополия и Отец
Евгени. Знамето е везано на ръка и е подарък от
Българско училищно настоятелство гр. Берковица.
След освещаването директорът Румян Горков с
особено вълнение развя новото знаме и поздрави
всички с този исторически момент за Гимназия „Д-р
Иван Панов“. В концерта участие взеха певчески
състави към учебното заведение, танцов ансамбъл
„Малинарка“, Илия Ангелов от "Диана експрес" и
певиците от квартет "Славеите на Надка Караджова".
Създадена през 1913 година като продължителка на
класното училище в Берковица, Гимназията вече
100 години разпространява светлина и знание.
Успехите, които е постигнало училището, са плод
на неуморния труд на редица изтъкнати педагози.
Нейни ученици са били творците Йордан Радичков,
Младен Исаев, Асен Босев, Емил Коларов, Иван
Давидков, Радослав Михайлов и много други.
Тя носи името на дарителя си д-р Иван Панов.
Гимназията в Берковица е събирала до 400 ученици
под покрива си. В момента в гимназията се учат
170 ученика. През последните години тя предлага
прием след седми клас в паралелка с изучаване на
английски език и след осми клас в паралелка по
хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. През
2011 година сградата и е модернизирана по проект,
финансиран от оперативна програма „Регионално
развитие". Изграден е и кухненски блок, където
се обучават бъдещите специалисти. Успехите,
които е постигнала Гимназия „Д-р Иван Панов“
за своята 100-годишна история ще продължат и
напред в годините, поддържайки духа на знанието.
Димитранка Каменова, Кмет на Община
Берковица: “ В 100-годишното
развитие на
Гимназия “Д-р Иван Панов” гр. Берковица е
вградена съзидателната воля на поколения учители
и ученици, а днес училището продължава славните
традиции с труд и вдъхновение на талантливите
си възпитаници. Споделям радостта Ви за
100-годишния юбилей и Ви пожелавам здраве и
успехи по пътя на творчеството и знанието. Да бъде
благословен труда Ви, гордейте се със себе си, с
уменията и с постиженията си ! Честит празник ! “
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА
СПОРТЕН ПРАЗНИК В
9 МАЙ – ДЕН НА ПОБЕДАТА И ДЕН БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА
НА ЕВРОПА
БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ – 17 МАЙ

Берковица отбеляза 68 години от победата над
фашизма и 28 години от обявяването на Деня на
Европа. На 9 май 2013 г. в градската градина се
проведе общоградско поклонение и полагане на
цветя на Паметника на загиналите във войните.
Събитието уважиха председателят на ОбС – Юлиян
Иванов, кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова, зам. кметът Радослав Найденов
и
общински съветници. Ветерани от войната и
граждани се събраха пред паметните плочи на
загиналите и сведоха глави пред светлия им подвиг.
На 9 май цялото човечество почита една от своите
най-големи исторически победи. Тази година се
навършват 68 години от капитулацията на Германия
и края на Втората световна война. В нея участват 61
държави, а животът си загубват повече от 55 милиона
души. В този ден се поставя началото на обединение
на държавите в Европа и създаването впоследствие
на Европейския съюз. През 1985 г. срещата на
върха в Милано обявява 9 май за Ден на Европа.

За поредна година община Берковица отбеляза Деня
на българския спорт – 17 май. В спортната зала
официално бе открито събитието с изпълнение на
детски мажоретен състав от Трето ОУ „Иван Вазов“
с ръководител Гергана Гераскова. Сред гостите на
празника бяха зам. кметовете Гергана Антонова и
Радослав Найденов, както и английските приятели
на Берковица от Марбъл проект. Състезанията за
ученици от втори до дванадесети клас включваха
щафетни игри, тенис на маса, волейбол и футбол.
Спортния празник се организира от община
Берковица със съдействието на училищата.
Целта е да се покаже спорта като алтернатива на
зависимости, агресия, компютърни игри, да се
научат децата и техните семейства да спортуват.

ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ “ЛАЧЕНИ
ОБУВКИ“ 2013

Със свое решение 567 Общински съвет -Берковица
на заседание на 19 май 2013 г. даде съгласие, на
основание чл. 45, ал. 1 т. 2 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 29/3/ от Наредбата
за условията и реда за установяване на жилищни
нужди и за настаняване под наем в общински
жилища на територията на Община Берковица, да
бъде настанен в общинско жилище от резервния
фонд семейството на Атанас Димитров Георгиев
от с. Бързия. Жилището се намира в Берковица
и се определя срок за настаняване от една година.
Настанителната заповед ще бъде издадена от
кмета на общината Димитранка Каменова, въз
основа на приетото от ОбС -Берковица решение.

31 май 2013 г.
10.00 ч. – Раздел “Музика”
19.00 ч. – 20 години Детска вокална група
“Лачени обувки”
20.00 ч. – Детска дискотека
1 юни 2013 г.
10.30 ч. - Раздел “Модерни танци”
17.00 ч. – Шоу с кокили
20.00 ч. – Гала концерт, награждаване и огнено
шоу
2 юни 2013 г.
10.00 ч. – Развлекателна програма
- Киноложка изложба
- Детски риболов в шадравана
12.30 ч. – “Туристически хор” – гр. Исперих –
ДЦ “Камбанка”

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПРЕДОСТАВЯ ЖИЛИЩЕ НА
СЕМЕЙСТВОТО ОТ СЕЛО БЪРЗИЯ,
ЧИЯТО КЪЩА БЕ РАЗРУШЕНА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТЕН
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА
ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЪОРАЖЕНИЯ

Във връзка с провеждане на пролетен, технически
преглед на хидротехническите съоръжения от
Язовирен район „Петрохан“ в периода 03.06.2013 г.
до 14.06.2013 г. и в изпълнение на чл. 237, ал. 1 от
Наредба 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация
на електрически централи и мрежи, е необходимо да
се извършат пробни манипулации със затворните
органи на каскада „Петрохан“. Манипулациите ще
се извършат по предварително изготвена програма,
след предварително енергийно преработване на
завирените водни маси, като изравнителните
басейни ще бъдат източени до минимално водно
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ГРАМОТА ниво. Манипулациите ще се извършат плавно и
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЙ – за кратко време в рамките на няколко минути, без
образуване на висока вълна, като ще бъде осигурено
ПРОЗРАЧНА ОБЩИНА ЗА 2012
наблюдението на възловите участъци по поречието на
Община Берковица взе участие в конкурс на
река „Бързия“ от Предприятие „Язовири и каскади“.
Фондация за прозрачни регламенти за Годишен
приз за прозрачност и партньорство в дейността
СПОРТ
на областните и общинските администрации. С Тенис клуб „Berk Rackets” съвместно с Община
и проведоха тенис
участието си общината има възможност да погледне Берковица организираха
на дейността си ”отвън”- през погледа на гражданите и турнир „АТР BERKOVITSA” 2013. Спортното
да вземе нови, по-добри решения. Администрацията мероприятие се състоя на тенискорта на град
ще продължи да работи в духа на “Стратегията за Берковица от 23 до 26 май, по случай Деня на
иновации и добро управление на местно ниво”. славянската писменост, просветата и културата.

2
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБА
БЕРКОВИЦА ВЗЕХА УЧАСТИЕ
В СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ МОНТАНА

На 15 май 2013 г. в Берковица се проведе среща по
проект „Информираността – пътя за един по-добър
живот между имигранти и приемащо общество“.
Проектът се осъществява с подкрепата на ЕС чрез
Европейския фонд за интеграция на граждани на
трети държави. На срещата присъстваха заместник
областният управител Калин Хайтов, представители
на полицията, представители на ОбА Берковица
и медии. Целта на срещата бе осъществяване на
ефективна, информационна кампания, насочена
към медиите и приемащото общество, с цел да
се повиши осведомеността за миграционния
феномен и приемането на свързаните резултати и
въздействия.Също и положително отношение на
българското общество към имигрантите в България,
в следствие на проведените дебати и публикациите
в рамките на форумите на проекта. Цели се и
повишаване на обществената култура по отношение
на по-доброто възприятие на интеграцията.

ПОКАНА НА УС НА СЛРД
„СОКОЛ”- БЕРКОВИЦА

Управителният съвет на СЛРД „Сокол” –
Берковица свиква на Общо събрание на сдружение
СЛРД „Сокол” – Берковица чл. 25, ал. 3 от Устава
на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ на 06.07. 2013
г. от 9.00 часа в клуб-ресторант „Дамс”, находящ
се в гр. Берковица, ул. „Александровска” 10, при
следния дневен ред:
1.
Отчет за дейността и финансовото състояние
на сдружението за периода 2009-2012 г. Проект за
решение – приема отчета.
2.
Отчет на контролния съвет на сдружението
за периода 2009-2012 г. Проект за решение – приема
отчета.
3.
Приемане на бюджета на сдружението за
2013 г. Проект за решение – приема нов бюджет за
2013 г.
4.
Избор на Управителен съвет и Председател
на УС. Проект за решение – избира състав на УС и
Председател.
5.
Избор на Контролно-ревизионна комисия
и Председател на КРК. Проект за решение – избира
КРК и Председател на КРК.
6.
Определяне размера на членския внос –
встъпителен, редовен, намален и определяне размер
на паричната санкция при невнасяне.
7.
Избор на представител на ОС на НЛРССЛБР-София.
8.
Разни.
Канят се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание лично или чрез
писмено, упълномощен от тях представител. Начало
за регистрация на членовете в 9.00 часа. При липса
на кворум на основание чл. 25, ал. 7 от Устава на
сдружението, общото събрание ще се проведе на
същата дата от 10.00 часа на същото място, при
същия дневен ред. Началото на регистрация на
акционерите в 9.00 часа. Приемните материали,
свързани с дневния ред и проектите за изменение
са на разположение на членовете в офиса на
сдружението в гр. Берковица, всеки работен ден от
9.00 до 16.00 часа.
Упълномощен член на УС: Стоян Ангелов Ангелов
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„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Стратегията за местно развитие на територията на „МИГ – Берковица и Годеч”, за периода 2012 – 2015 г., определя следната
основна стратегическа цел, приоритети и мерки за прилагане:
Приоритети /Цели / Мерки
ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Постигане на добър жизнен стандарт за населението от територия «МИГ Берковица – Годеч» чрез подкрепа за развитие на конкурентноспособна местна
икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни ресурси.
ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на модерни и екологични земеделие, преработваща хранителна и горска промишленост
Специфична цел 1. Производство на качествена местна земеделска продукция
Специфична цел 2. Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти чрез модернизиране на производствените мощности и внедряване на иновативни технологии
121
Модернизиране на земеделските стопанства
123
Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
ПРИОРИТЕТ 2. Подобряване и съхраняване на природните ресурси на територията на «МИГ Берковица и Годеч»
Специфична цел 2.1. Устойчиво управление на земеделските и горски площи
Специфична цел 2.2. Защита на горите
223
Първоначално залесяване на неземеделски земи
226
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живот, разнообразяване на местната икономика и създаване на устойчива заетост
Специфична цел 3.1. Развитие на иновативни производства и услуги на местно ниво
Специфична цел 3.2. Развитие на социалните, културните и младежките дейности и интеграция на уязвимите групи чрез инвестиционна дейност в социална инфраструктура, оборудване и
обзавеждане на центрове за социални услуги, спорт и култура.
Специфична цел 3.3. Развитие на интегриран туризъм чрез оползотворяване на природната и културна териториална идентичност.
311
Разнообразяване към неземеделски дейности
312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията
313
Насърчаване на туристическите дейности
321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони
322
Обновяване и развитие на населените места
ПРИОРИТЕТ 4. Изграждане, укрепване и интегриране на териториална общност «МИГ Берковица и Годеч» на регионално и европейско ниво чрез прилагането на подхода ЛИДЕР
Специфична цел 4.1. Създаване на устойчиви партньорства с местни инициативни групи от територията на страната и ЕС.
Специфична цел 4.2. Развитие на капацитета на «МИГ Берковица и Годеч» и оживяване на територията чрез реализиране на Стратегията за местно развитие.
431
Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии
за местно развитие.

Индикативен график за 2013 г.
Период на прием
от 07.01 до 22.02

Период на прием
от 04.03 до 19.04

Период на прием
от 13.05 до 21.06

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
123 „Добавяне на с-ст към земеделски и горски продукти”
223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
226 „Възст. на горския потенциал и във. на превант. дейности”
311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
313 „Насърчаване на туристическите дейности”
321 „Осн. услуги за икономиката и населението в селските райони”
322 „Обновяване и развитие на населените места”

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
226 „Възст. на горския п-л и въвежд. на превант. дейности”
311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
313 „Насърчаване на туристическите дейности”
321 „Осн. услуги за ик-ката и населението в селските райони”
322 „Обновяване и развитие на населените места”

Списък на подадените заявления за кандидатстване по мерките от СМР на "МИГ - Берковица и Годеч" по първи, втори, трети и четвърти прием на проекти
за 2012 и 2013 г. за периода от 17 септември 2012 г. до 19 април 2013 г.
№

Ос и мярка

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ос 1, Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Ос 1, Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Ос 1, Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Ос 1, Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Ос 1, Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Ос 1, Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Ос 1, Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Ос 1, Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Ос 2, Мярка 226 "Възст. на горския п-л и във. на превант. д-ти"

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование на проектното предложение

Стойност на проекта

"Закупуване на специализирана земеделска техника"
197 340,42 лв.
"Закупуване на специализирана земеделска техника на земеделското стопанство на Ардис 2006 ЕООД"
93 798,00 лв.
"Закупуване на земеделска техника"
131 594,78 лв.
,,Създ. на черешова градина върху площ от 51,689 дка и закупуване на спец. техника за обработка”
98 880,50 лв.
"Закупуване на редосеялка за окопни култури 6 редова с торовнасяне"
17 760,00 лв.
"Модернизиране на стопанството на ЗП Невена Петрова в Община Берковица"
188 642,17 лв.
"Закупуване на земеделска техника"
43 828,00 лв.
,,Създ. на черешова градина в/у площ от 48,989 дка и закупуване на спец. техника за обработка”
98 880,50 лв.
"Обор. на 2 противопож. депа съгл. изискв. на Наредба / 11.05.2012 за усл. и реда
за защита на горските терит. от пожари"
19 818,00 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Закупуване на оборудване за автосервиз за земеделска и тежкотоварна техника"
90 561,44 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Изграждане на къщи за гости"
199 913,74 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Разнообразяване и развитие на предлаганите услуги от НИКЕ ГРУП АД"
101 080,60 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Внедряване на иновативно технологично оборудване за сувенирен и рекламен печат"
58 824,80 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Закупуване на оборудване и обзавеждане за фризьорски салон"
16 512,81 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Зак. на машини, инструменти и оборудване за цех за изработка на бижута и сувенири от благ. метали"
39 915,46 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Производство на дървена тройнослепена дограма със стъклопакет"
29 075,00 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Закупуване на оборудване за автосервиз в гр. Годеч"
53 882,43 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Поставяне на павилион/магазин/ за хранителни стоки. Закупуване на оборудване и обзавеждане."
25 326,09 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Закупуване на професионално оборудване за сладкарница и сладкарска работилница"
30 221,55 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." Разнообразяване на дейността на фирма "ДЕПС 21- Соколов и Сие"
71 697,44 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Внедряване на иновативно оборудване в дейността на Солънит ЕООД"
27 106,96 лв.
Ос 3, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропр." "Реконструкция и преустройство на жилищна сграда в къща за гости в УПИ 314, кв.21, с. Комщица"
164 617,80 лв.
Ос 3, Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"
„Обособ. на нова турист. атракция с пост. изложение на дървени пластики в парк „Здравец” в гр. Берковицаца и
подобряване на свързаната с нея инфраструктура”
99 100,84 лв.
Ос 3, Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"
"Подобряване и разнообразяване на туристическите услуги туристически център "КОМ"
187 471,95 лв.
Ос 3, Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"
"Подобр. на турист. инфраструктура водеща към атракции в парк "Здравец", гр. Берковица - II етап
124 490,96 лв.
Ос 3, Мярка 321 "Осн. услуги за ик-ката и насел. в селските р-ни" „Подобр. кач. на соц. услуги в „ДСП”, предост. на хората в неравн. положение в община Берковица”
44 035,00 лв.
Ос 3, Мярка 321 "Осн. услуги за ик-ката и носел. в селските р-ни" "Подобр. на енерг. ефект. на админ. сграда - публ. общ. собств. - н-ща се в недвиж. имот УПИ II"-гр.Годеч 181 677,07 лв.
Ос 3, Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" "Рехабилитация на парк "Св. Георги Победоносец", гр. Берковица"
189 968,85 лв.
Ос 3, Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" "Подобр. средата на живот чрез изгр. на улица в кв.138, УПИ I по регулационния план на гр. Годеч"
79 953,20 лв.

Информация, относно приема на документи, изискванията за кандидатстване, образци на документи, както и всякаква актуална информация относно
дейността на „МИГ – Берковица и Годеч” можете да получите на сайта: www.mig-bg.org, както и на следния адрес:
гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4, офис 116
телефони за контакти +359 953 89116; +359 953 96529; +359 882 938 261
e-mail: proektmig@abv.bg
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65 ГОДИНИ ЦДГ „ МАЛИНА“

АВИОШОУ В БЕРКОВИЦА

С тържествен, юбилеен концерт децата от
Целодневна детска градина „Малина” отбелязаха
празника на своето любимо, детско заведение. В
пъстрата палитра от песни, музика и танци с детски
ентусиазъм и вълнение се включиха малчуганите
от различните възрастови групи. Повече от час
малките палавници очароваха с невероятните си
изпълнения своите родители, учители и гости на
празника. Публиката с удоволствие се наслаждаваше
на всяко изпълнение и награждаваше младите
таланти с бурни аплодисменти. Сред официалните
гости на тържеството бяха Председателят на ОбС –
Юлиян Иванов, зам. кметовете Гергана Антонова и
Радослав Найденов, секретарят на общината Биляна
Стаменова, директори на училища и детски градини,
родители и деца. Специален поздрав към всички
учители, отдали своите сили, време, търпение
и любов, за да възпитават поколения здрави,
жизнерадостни и любознателни деца отправи
директорката на ЦДГ‘ Малина“ Тодорка Йорданова.
Тя честити празника на всички присъстващи, като
пожела на децата да бъдат все така здрави, весели
и любознателни, а на родителите и учителите да
бъдат търпеливи и изпълнени с любов, за да вървят
всички заедно по красивите пътечки на безгрижното
детство. С топли думи към малките палавници
се обърна в поздравителния адрес и кметът на
Общината Димитранка Каменова. От нейно име
бяха предадени специалните поздрави за празника.
След пожеланията и поздравителните адреси
дойде ред на празничната торта и предаването
символа на детската градина „малинката“ на
бъдещ възпитаник на детското заведение.

Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова откри двудневно
авиошоу край
Берковица. Тя направи полет с моторен парапланер,
чието предимство е бързо излитане от всяко място,
както и кацане на избрано място. Събитието бе
част от великденската програма на общината.
Авиошоуто се провежда за втора, поредна
година в местността “Хмела”. В него участват
моторни и безмоторни парапланери, моторни
и безмоторни делтапланери и парашутисти.
Летателната програма се проведе на 4 и 5 май.

ТРЕТО ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ Е
ПОБЕДИТЕЛ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ
НА „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“ 2013

За ХIV пореден път се проведоха областните
състезания
на младежките противопожарни
отряди „Млад огнеборец” 2013 г. В състезанието
взеха участие отборите, класирали се на районните
състезания в град Монтана, Лом и Берковица. В
“ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ”
ДОНЕСЕ НАГРАДА НА УЧЕНИК ОТ съревнованието, което се проведе на 15 май 2013
г. на стадиона в град Берковица, на първо място
ІІІ ОУ „ИВАН ВАЗОВ”
се класира отборът на ІІІ-то ОУ „ Иван Вазов”
град Берковица с 1 017 точки. Второ място заеха
учениците от VІ-то ОУ „Любен Каравелов” град
Монтана с 1 016 точки. Възпитаниците на ІІ-ро
ОУ „Константин Фотинов” град Лом се класираха
на трето място с 1 014 точки. Всички участници
показаха много добра подготовка и получиха купи,
медали, грамоти и награди от ръководството на ОУ
„Пожарна безопасност и защита на населението” Монтана. Гости на състезанието бяха зам. кметовете
на Община Берковица – Гергана Антонова и
Радослав Найденов. Класираният на първо място
отбор на ІІІ-то ОУ „Иван Вазов” гр. Берковица ще
Трето място на Националния ученически конкурс участва в Републиканско състезание през юни,
за мултимедиен продукт на тема: „Върви, народе което ще се проведе в курортния комплекс Албена.
възродени!”– гр. Ловеч, спечели мултимедийната
ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД
презентация на Стилиан Сергеев Стефанов от V
ЗА ВОДАЧИТЕ НА СЛУЖЕБНИ
клас, ІІІ ОУ „Иван Вазов” с ръководител Боряна
Петрова. Презентацията на петокласника бе
КУЧЕТА В БЕРКОВИЦА
избрана измежду 80-те презентации, участващи в В Берковица от 27 до 31 май 2013 г. се проведе
конкурса, посветен на създаването на музиката към Осмия национален преглед за водачи на служебни
прекрасното стихотворение на Стоян Михайловски кучета с международно участие. Официалното
и първото изпълнение на празничния химн на откриване бе на 28 май 2013 г. от 11.00 часа
българската писменост и култура. Организатори в Школата за водачи на служебни кучета.
на инициативата са МОМН, РИО Ловеч, Мероприятието се организира от Спортна
община Ловеч и Общински детски комплекс. асоциация-МВР и Сектор КПДСПВСК-ООП-ГДНП.

С ПРАЗНИЧЕН ПРОЛЕТЕН
СПЕКТАКЪЛ ЦДГ „ПРОЛЕТНА
ДЪГА“ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 15-ТИ
РОЖДЕН ДЕН

С весел и пъстър концерт в салона на читалище „Иван
Вазов-1872“, ЦДГ „Пролетна дъга“ отбеляза своя 15ти рожден ден. Тържеството грабна публиката още
от самото начало и тя награди младите таланти с
бурни аплодисменти. Класически, народни, модерни
и всякакви, други танци показаха възпитаниците
на детското заведение. Сред гостите на празника
бяха кметът Димитранка Каменова и нейните
заместници Гергана Антонова и Радослав Найденов.
Г-жа Каменова подари аудиосистема на ЦДГ
„Пролетна дъга“. В поздравителния адрес кметът
се обърна с думите: „Този празник е показателен за
натрупания положителен опит и доказателство, че
работата с децата получава заслужено внимание.
Скъпи педагози от ЦДГ „Пролетна дъга“,
продължаваме да разчитаме на Вашите усилия, като
сме уверени, че възпитавате бъдещи граждани на
хармонична и просперираща Европа ! Скъпи деца,
бъдете здрави, усмихнати и смели в мечтите си !“

УСПЕХИ НА ТАЛАНТИВИ ДЕЦА

След блестящото си представяне в конкурса за
даровити деца „Орфеева дарба” в гр.София, малките
берковски таланти в началото на месец май завоюваха
първи места и във фестивал „ФОЛКЛОРНИ
ПРИУМИЦИ „ гр. Червен бряг. В направление
„класическа музика”, раздел пиано” учениците на
госпожа Ирина Николаева заеха съответно: първо
място и златен медал за Цветелина Грозданова,
второ място за Станислав Кръстев и бронзов медал
за Ана-Мария Герасимова. Златен медал за трио на 6
ръце: Ана-Мария Герасимова, Цветелина Грозданова
и Станислав Кръстев. В направление „ народна
музика”, раздел „народно пеене „ с преподавател
Лариса Симова сребърен медал за народен хор
„Българка“ при Гимназия „Д-р Иван Панов“, бронзов
медал за Атанас Василев от школата по изкуства при
НЧ „Иван Вазов-1872“ с ръководител Иван Павлов.

ДЕТСКИ РИБОЛОВ И
КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА

На 2 юни по традиция в Берковица ще се проведе
детски риболов в шадравана и киноложка изложба.
Според регламента на състезанието могат да участват
деца до 14 години. Записването става в дружеството
или на място в деня на риболова. Началният час на
регистрация на участниците е 9.00 ч., а състезанията
започват в 10.00 ч. Желателно е участниците да бъдат
придружавани от родителите, да носят една спортна
въдица с една кука. Разрешена е всякаква стръв без
хайвер. Времето за ловене е час като уловът остава
за участника. Класацията ще бъде: грам и брой улов.
Киноложката, екстериорна изложба ще е със същите
часовe. Могат да се представят ловни, служебни
и декоративни породи кучета. За тях няма да се
изисква наличие на родословно дърво. Допускат се
демонстрации при годност, относно послушание,
апорт и други атракции. Наградите за победителите
са осигурени от Община Берковица, Ловно-рибарско
дружество „Сокол“ и Ротари клуб – Берковица.
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