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ПО-БЛАГОПРИЯТНА 
МАКРОРАМКА НА БЮДЖЕТ 2019 

НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Проекта за бюджет на Община Берковица 
обсъди на 16 януари 2019  кметът инж. Милчо 
Доцов с местната общност. Присъстваха и зам.-
председателят на ОбС Евгени Иванов, зам.-
кметът Радослав Найденов и гл. счетоводител 
Димитранка Витанова. Присъстващите бяха 
запознати с основните параметри на проекта за 
Бюджет 2019. На прага на една по-благоприятна, 
но динамична бюджетна година Община 
Берковица ще стартира с бюджет 16 529 596 
лева, който подчерта инж. Милчо Доцов “и 
тази година ще е силно социално ориентиран, 
балансиран, справедлив, публичен и прозрачен.”
В него има ръст от 11,3 % или 1 680 000 лева  
спрямо 2018 г. За поредна година общината не 
предвижда увеличение на размера на местните 
данъци и такси, наеми и такса битови отпадъци. 
Със собствени средства общината финансира 
социалната си програма. В изпълнение на 
мандатната програма на кмета се увеличават 
средствата за спортните клубове от 100 хил. на 
120 хил., като увеличението ще бъде насочено 
към детско-юношеския спорт, за социално 
подпомагане от 25 хил. на 30 хил., от 300 на 350 
лв. за всяко новородено, за пенсионерските 
клубове увеличението е от 31 хил. на 37 хил. 
лв. За спортни и културни мероприятия на 
общината се предвиждат 95 хил. лева, което е 
10 % ръст. Основна задача за настоящата 2019 
година е ударното разплащане на европроектите, 
организационно-техническата подготовка 
на европейските и местни избори и новите 
ангажименти на общината в социалната сфера.
В новата 2019 година общината влиза с 
подобрено финансово състояние, с намаление 
на неразплатените разходи спрямо предходни 
години и  преодоляване на предизвикателствата 
през бюджетната година. Основна задача 
за настоящата 2019 година е запазване и 
поддържане на финансовата стабилност и 
работа по изпълнение на спечелените проекти 
по различните оперативни програми. Целевата 
субсидия /капиталови разходи е 722 900 лв, като 
добавим и преходния остатък за капиталови 
разходи и кредита от 2018 г., общата стойност 
за капиталови разходи за 2019 г. става 1 995 
000 лв. В капиталовата програма на Община 
Берковица е заложено за 2019 – изграждане 
на канализационна мрежа на ул. „Кирил и 
Методий“ втори етап, рехабилитация на 
вътрешна водопроводна мрежа на улиците 
„Щърковица“ и „Екзарх Йосиф“, рехабилитация 

на общинска пътна мрежа, на пътна настилка 
на улици в град Берковица, рехабилитация 
на пътна настилка на улици в селата на 
общината, канализация и асфалтиране на 
ул. „Поручик Грозданов“, гр. Берковица, 
асфалтиране улици в Община Берковица и др.
В края на срещата инж. Доцов завърши с думите, 
че изпълнението на бюджета е колективно 
дело и призова всички към сериозна работа.
На общественото обсъждане бяха 
поставени някои въпроси, на които 
кметът обстойно отговори и прие някои 
от отправените му предложения по 
тези въпроси  като реално изпълними.
И през 2019 година общината ще продължава да 
привлича допълнително средства за ремонти, 
строителство и инвестиции чрез използване на 
Еврофондовете и други програми и проекти.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
СПЕЧЕЛИ ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА
Община Берковица спечели още един проект 
по Оперативна програма „Региони в растеж“, 
Приоритетни оси: Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центрове в периферните 
райони, Код на процедура BG16RFOP001-2.002. 
Проектът е насочен към повишаване на енергийната 
ефективност на обществена сграда на държавната 
и общинска администрация /Районно служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ 
– гр. Берковица/, находяща се в гр. Берковица, ул. 
Антон Страшимиров № 2, чрез осъществяване на 
енергоспестяващи мерки. В рамките на процедурата 
бяха подадени 52 проектни предложения. Те бяха 
оценявани на два етапа – на административно 
съответствие и допустимост и на техническа 
и финансова оценка. Етап административно 
съответствие и допустимост преминаха общо 46 
проектни предложения. С решение № РД-02-36-
126/24.01.2019 г. на Ръководителя на Управляващия 
орган на ОПРР 2014-2020 бяха одобрени за 
финансиране 32 проектни предложения на 19 
общини на обща стойност на безвъзмездната 
финансова помощ над 32,9 млн. лв. Проектът на 
Община Берковица е на стойност 683 229,49 лв. 
с ДДС. Той бе внесен на 27.08.2018 г. Проектът 
е насочен към повишаване на енергийната 
ефективност на обществена сграда на държавната 
и общинска администрация /Районно служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ 
– гр. Берковица/, находяща се в гр. Берковица, ул. 
Антон Страшимиров № 2, чрез осъществяване 
на енергоспестяващи мерки.  Дейностите по 
проекта ще спомогнат за намаляване разходите 
за поддръжката на материалната база и разходи 
за енергопотребление и отопление, като от друга 
страна ще подобри комфорта и енергийната 
характеристика на сградата. Допълнителен ефект 
от мерките ще осигури рентабилната експлоатация, 
което ще позволи устойчивото й управление и 
поддръжка във времето. При реализиране на 
всички предложени енергоспестяващи мерки, 
общият годишен разход на енергия ще се 
редуцира до 107,843 МWh/у и сградата ще попада 
в клас А от скалата на енергопотреблението. 
Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки 
ще доведе до значителен екологичен ефект.

ВОТЪТ НА ХОРАТА ОТСЕЧЕ 
– БЕРКОВИЦА №1 ЗА „ЗИМНА 
ДЕСТИНАЦИЯ“ В КАТЕГОРИЯ 

МАЛКИ ОБЩИНИ

Берковица, Троян и Габрово са най-обичани за 
зимни дестинации извън двата ни големи ски 
курорта – Банско и Пампорово. Това отсече 
вотът на народа в конкурса „Кмет на месеца“ 
за януари. От 7 до 27 януари хората гласуваха 
на Kmeta.bg на тема „Зимни дестинации“.
Екипът на Портала на българските общини 
Kmeta.bg е решил  да събере и покаже по-
малките дестинации, на които спокойно 
и с удоволствие можем да се отдадем на 
белите спортове и на весела зимна ваканция.
В първия месец на 2019 г. годината екипът на 
Kmeta.bg номинира за вота кметове от 9 общини 
на базата на наблюденията си по положените 
усилия за развитие и на зимния туризъм.
Конкурсът бе  разделен в три категории – 
общини с население под 20 000 жители, общини с 
население между 20 000 и 50 000 жители и общини 
с население над 50 000 жители. Във всяка от трите 
категории бяха номинирани по трима кметове.
Така в конкурса „Кмет на месеца“ за 
януари 2019 г. на тема „Зимни дестинации“ 
вотът на народа в онлайн допитването 
подреди местата за зимни спортове така:
– за малка община
Милчо Доцов (Берковица) – 51,77%
Славка Чакърова (Чепеларе) – 28,39%
Радослав Ревански (Белица) – 19,83%
– за средна община
Костадин Коев (Велинград) – 19,44%
Донка Михайлова (Троян) – 53,66%
Владимир Георгиев (Самоков) – 26,89%
– за голяма община
Таня Христова (Габрово) – 81,82%
Петър Паунов (Кюстендил) – 5,51%
Йорданка Фандъкова (София) – 12,66%
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КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО 

ДОЦОВ ПОСРЕЩНА ГОСТИ 
ОТ РУМЪНИЯ И ШАБЛА ПО 
ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ НА 

ОБЩИНАТА

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов  
посрещна в кабинета си гости по партньорски 
проект между България и Румъния. Представители 
на румънските общини Аджиджа и Банеаса, и 
Община Шабла бяха на работна среща в Берковица 
по проект “JOYRIDE-Общи ресурси и инициативи, 
посветени на околната среда“ по Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., 
съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и Националния 
бюджет на Република България, с бенефициент 
Община Берковица. Водещ бенефициент по проекта 
е Община Банеаса, Румъния, а партньори са 
Община Аджиджа, Румъния, и българските общини 
Шабла и Берковица. Проектът е на обща стойност 
506 313,73 евро с продължителност 18 месеца.
В разговорите с кмета на Община Берковица, 
гостите научиха подробно за историята, 
природните дадености, културните 
забележителности и икономическото развитие 
на града и региона. Инж. Милчо Доцов 
представи и добрата работа на администрацията 
в печеленето и реализирането на проекти.
Той изрази своето задоволство от реализацията на 
този проект, защото, както казва той: „Проектът е 
изключително важен, защото е свързан с развитието 
на туризма. Община Берковица винаги е имала 
амбицията да се развива в тази посока. Факт е, 
че имаме силно развит културен туризъм. Сега с 
направата на минералния водопровод ще работим 
за спа туризма, а с природните дадености, които 
имаме, можем да развиваме и зимния туризъм.“
Представяйки културната визитка на града под Ком 
и разказвайки за фестивалите, които се провеждат в 
Берковица, кметът използва възможността да покани 
състави от Румъния и България да вземат участие в тях.
Инж. Доцов пожела на всички гости 
ползотворна съвместна работа и добри 
резултати при реализирането на дейностите 
по проекта за трансгранично сътрудничество.
В програмата на гостите бе включено 
посещение на местните забележителности, 
зона Ком и Клисурския манастир. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ 

НА ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА – ЦДГ „ЗВЪНЧЕ, 
ГРАД БЕРКОВИЦА”

На 22 януари 2019 год. от 11:00 часа в Заседателна зала на 
Община Берковица се проведе заключителна пресконференция 
по проект BG16RFOP001-2.001-0061 „Повишаване на 
енергийната ефективност на общинската образователна 
инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче, град 
Берковица” по административен договор за БФП № от ИСУН 
BG16RFOP001-2.001-0061-С02 и № РД-02-37-43/01.09.2016 год. 
на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне 
BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните 
райони“ се финансират със средства от Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.     
Официални гости на събитието бяха Ася Велиславова 
– Зам.кмет на Община Берковица, Радослав Найденов – 
Зам.кмет на Община Берковица, Биляна Тодорова – Зам.
кмет на Община Берковица, Анелия Якимова – Директор 
на ДГ „Звънче“, Мая Димитрова и Горан Беремлийски 
от Областен Информационен център Монтана, както и 
представители на изпълнителите – „Интерход“ ЕООД и ДЗЗД 
„Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи“. 
На пресконференцията присъстваха представители на 
медии, общинска администрация Берковица,  граждани 
и екипът за управление на проекта. Ръководителят на 
проекта – инж. Мая Горанова запозна присъстващите 
с целите на проекта, с изпълнените дейности, както и 
с постигнатите резултати от изпълнението на проекта.
Главната цел на проекта е внедряване на високоефективни 
мерки за енергоспестяване в обществената детска градина 
за значителното намаляване на разходите за електро и 
топлинна енергия и повишаване качеството на работната 
среда за подрастващите обитатели и служителите.
С реализацията на проекта са внедрени следните 
енергоспестяващи мерки: В1 – топлинно изолиране на 
външни стени, В2 – подмяна на дограма, В 3 – топлинно 
изолиране на покрив, С1 – подмяна на отоплителна 
инсталация, С2 – инсталиране на слънчева система и С3 
– подмяна на осветлението, чрез които сградата постига 
енергиен клас на енергопотребление „В“. Проектирана и 
изградена достъпна среда в съответствие с Наредба № 4 от 1 
юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хора с увреждания.  Изпълнени 
са всички задължителни мерки, предписани в техническото 
обследване на сградата, както и съпътстващите строителни 
и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 
енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното 
състояние, нарушено в резултат на обновяването.
Общата стойност на проекта е 453 086.30 лева финансирани 
със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 385 123.36 лева 
и Национално финансиране сума в размер: 67 962.94 лева.
Продължителността на проекта е 22 месеца.
Мероприятието е част от дейностите за информиране 
и публичност и цели запознаване на заинтересованите 
страни и широката общественост с целите, дейностите 
и постигнатите резултати от реализацията на проекта.
Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване 
на енергийната ефективност на общинската образователна 
инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче, град 
Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица 
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ 
ПОЗДРАВИ РОДИТЕЛИТЕ НА 

ПЪРВИТЕ ТРИ БЕБЕТА ЗА 2019 
ГОДИНА

Кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов поздрави първите бебета за тази 
година, родени в града, и техните родители.  
Инж. Доцов пожела на младите хора и 
новородените им бебета здраве, късмет, 
успехи, както и да бъдат отгледани с много 
любов. Той каза, че за първа година общината 
е решила  да награди първите три бебета за 
2019 г. Кметът сподели от своя личен опит, 
че радостта е много голяма от появата на 
нов член на семейството, а когато станат 
баби и дядовци изживяването ще е още по-
голямо. „Нашата общинска политика трябва 
да е най-силно насочена към децата. Трябва 
да има работа и за хората, но определено ще 
продължаваме в тази насока.“ – допълни 
още инж. Доцов.  Той посочи, че е радостен 
факта, че за миналата година са родени 
161 бебета в МБАЛ-Берковица,  което е 
малко повече в сравнение с 2017 година.
По време на срещата в кабинета на кмета, 
майката на бебе Дарина – Полина Кацарска 
призова всички майки от общината да 
раждат в болницата в Берковица, защото 
условията, отношението и компетентността 
на персонала е на много добро ниво.
Инж. Доцов връчи на всяко бебе грамота, 
поздравителен адрес за родителите, сребърни 
монети за здраве и късмет, сувенири и неща 
от първа необходимост за новородените.
Кметът на Община Берковица инж. 
Милчо Доцов и през новата 2019 година 
заложи на социално-ориентиран 
бюджет, в който приоритет са младите 
семейства и новородените. Субсидиите 
за новородено се увеличават от 300 на 
350 лева. В общината се поддържат най-
ниските такси за детски градини. Грижата 
на Община Берковица и занапред ще 
бъде да създава добри условия на живот.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ПОЗДРАВИ 

АКУШЕРИТЕ В БЕРКОВИЦА ЗА 
БАБИНДЕН

Кметът на Община Берковица инж. Милчо 
Доцов изпрати поздравителен адрес до лекарския 
екип на АГО на „МБАЛ“ ЕООД – Берковица по 
повод Бабинден. Той благодари за всеотдайния 
труд на всички и пожела още повече здрави и 
силни деца да се раждат в Община Берковица. 
Поздравителният адрес и подаръкът за отделението 
бяха връчени от зам.-кмета Радослав Найденов с 
пожелания за професионализъм и човеколюбие.
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ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.191 „МИГ-БЕРКОВИЦА 
И ГОДЕЧ“  - МЯРКА 19.2-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА 

НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 
ВОМР НА „МИГ - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“, 

ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020 Г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ 
обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по 
мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
1.Наименование на процедурата: BG06RD-
NP001-19.191 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-
6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка 
с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане 
на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана 
чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
2.Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:
Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от 
територията да развият неземеделски дейности, които водят до:•създаване 
и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и иновация;
•осигуряване на липсващи или недостатъчно развити 
услуги на територията в отдалечените населени места;
•развитие на туризъм и привличане на интерес към територията;
•осигуряване на допълнителни и стабилни доходи 
и  създаване на нови работни места за населението.
3.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват 
лица, които към датата на подаване на проектното предложение са 
земеделски производители или микропредприятия, регистрирани 
като еднолични търговци или юридически лица по Търговския 
закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, 
както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се 
следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
4.Допустими дейности: Предоставя се подпомагане за 
инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 
•Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на туристически услуги); 
•Производство или продажба на продукти, които не са включени 
в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския 
съюз (независимо от вложените продукти и материали); 
•Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, 
възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и 
одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.); 
•Производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници за собствено потребление; 
•Развитие на занаяти (включително предоставяне 
на услуги, свързани с участието на посетители в 
занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
5.Допустими разходи: Съгласно стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица 
и Годеч“, допустими разходи за материални и нематериални инвестиции, 
за създаване и развитие на неземеделски дейности, включващи: 
а)Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо 
имущество;  б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови 
машини и оборудване до пазарната стойност на активите;  в) Общи 
разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари 
на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с 
консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, 
включително проучвания за техническа осъществимост; г) 
Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен 
софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 
Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите 
по т. „а“, „б“ и „г“.  Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Съгласно Указания за прием на проекти, одобрени със 
заповед № РД 09-828/04.09.2018 г. на ръководителя на УО на 
ПРСР 2014-2020 г., Общи разходи са, разходите свързани: 
а) с консултации; б) хонорари за правни услуги, архитекти, 
инженери; Консултациите по буква „а“ се състоят от разработване 
на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и 
маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания 
и окомплектоване на пакета от документи, и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта 
до изплащане на помощта, и не следва да надхвърлят 5 на сто от 
стойността на допустимите разходи включени в т. „а“, „б“ и „г“.
6.Период на прием: Проектните предложения по процедурата могат да 
бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 30.01.2019 г. и 
краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.03.2019 г.
7.Бюджет на приема: Общия размер на разполагаемия бюджет за 
периода за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР 
на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 
19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е 935 745 
(Деветстотин тридесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева. 
8.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, 
предоставяна за проект: -Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 7 500,00 лева  -Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 150 000,00 лева; Финансови параметри за проектите: 
Минимален размер на проект – 10 000 лв. 
Максимален размер на проект - 200 000 лв.
9.Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната 
тежест Постъпилите проектни предложения се оценяват 
в съответствие със следните критерии за подбор от 
одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА                                             ТОЧКИ 
Проектът предлага допълнителни туристически услуги            15
Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  
услуга или продукт или е за развитие на занаяти                                 20
Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места, в т. ч. 
мобилни и здравни услуги                                                                        10
Проектът предлага услуги, насочени към уязвими групи от населението, 
възрастни хора и/или деца                                                                         5
Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ      5
Проектът включва дейности, които надграждат съществуващ 
неземеделски бизнес и/или услуги  10
Проектът включва инвестиции в производство  10
Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява работни 
места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години         15
Проектът да е представен от младежи под 40 години и/или жени и/или 
роми                                                                                                                10
Подпомагат се проектни предложения, получили 
не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

10.Лица за контакт: Латинка Симова  Изпълнителен директор – 0884 
415 261; Петя Димитрова – Експерт – 0882 517 203. Петя Борисова – 
Експерт – 0882 524 339 11.Място за достъп до подробна информация: 
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за 
кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) 
е публикуван на интернет адреса на Сдружение „МИГ-Берковица 
и Годеч“: www.mig-bg org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.gov-
ernment.bg. Подробна информация и пълния пакет от документи за 
кандидатстване са достъпни:-в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”, 
на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет.3, офис 305;-в 
изнесено работно място в гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302;
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат 
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици 
преди крайния срок за подаване на проектни предложения. 
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната 
поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на 
процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение 
на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище 
относно качеството на проектното предложение и са задължителни за 
всички кандидати. 12. Начин на подаване на проектните предложения: 
Проектните предложения по процедура „МИГ-Берковица и Годеч: 
19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 
Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. 
(ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обявата. 
Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите 
чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване 
и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез 
ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис 
(КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – 
Берковица и Годеч по Протокол № 69/19.12.2018 г., за откриване 
на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 
19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 
Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“ във връзка 
с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХГ.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.219 „МИГ-БЕРКОВИЦА 

И ГОДЕЧ“ - МЯРКА 19.2-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, 

МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ 
ПРОДУКТИ”  КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ - 

БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“,  ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020 Г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ 
обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР 
по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  
Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.219 „МИГ-Берковица 
и Годеч“ - мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и 
в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  
Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на 
Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., 
финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
1.Цели на предоставяната безвъзмездна помощ: Цели на предоставяната 
помощ по мярката са: - подсигуряване на средства за подпомагане на 
недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини 
и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят своята 
многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/
стопаните си, за продължаване устойчивото управление на горите си; 
- укрепване на устойчивото управление на горите за подобряване на 
конкурентоспособността и създаването на работни места, като се 
гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги.
- горските стопани и собственици на гори – физически и юридически 
лица от общини Берковица и Годеч, сдружения на частни  собственици на 
горски територии или общини, МСП да развият за дейности по преработка 
и маркетинг на горски продукти, подобряване на икономическата 
и екологичната стойност на горите, създаване на горски масиви.
2. Допустими кандидати: За подпомагане по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции 
в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 
търговията на горски продукти” към стратегията на МИГ-Берковица 
и Годеч могат да кандидатстват: 1. Физически и юридически 
лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на 
горски територии; 2. Общини, собственици на горски територии; 
3. Сдружения на частни собственици на горски територии или 
общини; 4. МСП; 5. Горски стопани, доставчици на услуги. Частните 
собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии, 
попадащи в териториалния обхват на МИГ – Берковица и Годеч;
Сдруженията на частните собственици трябва да притежават 
горски територии с площ минимум 1.0 ха, попадащи 
в териториалния обхват на МИГ – Берковица и Годеч;
 Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, 
само ако са регистрирани съгласно българското законодателство 
и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха 
гори, попадащи в териториалния обхват на МИГ – Берковица и Годеч;
Едноличните търговци и юридическите лица се подпомагат, при условие 
че са регистрирани по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите 
(ЗК) и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 
Микро, малки и средни предприятия се подпомагат, при условие че 
отговарят на изискванията по Закона за малките и средни предприятия 
(ЗМСП). При определянето на едно предприятие за микропредприятие 
се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 
Местни поделения на вероизповеданията се подпомагат, при условие 
че са регистрирани съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията 
(ЗВ) или са признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия 
закон. 3.Допустими дейности: По мярката ще се подкрепят проекти, 
изпълнявани на територията на МИГ- Берковица и Годеч, включващи 
инвестиции, които са насочени към: 1. Преработка и маркетинг 
на горски продукти; 2. Подобряване на икономическата стойност 
на горите; 3. Закупуване на земя. 4.Допустими разходи: Съгласно 
стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, допустими 
за финансова помощ са материални и нематериални инвестиции, 
за създаване и развитие на неземеделски дейности, включващи: 
Материални инвестиции: 1. Инвестиции в преработка и 
маркетинг на горски продукти, в т.ч.: - изграждане, придобиване 
или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  
за първичната преработка на дървесината, както и закупуването 
на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и 
оборудване за първична преработка на дървесината, както и други 
работни операции, предхождащи промишлената преработка, до 
пазарната цена на актива; - закупуването или вземането на лизинг 
на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски 
продукти; 2.Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата 
стойност на горите, в т.ч.: - отгледни сечи във високостъблени 
и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и 
ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, 
товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
3.Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението 
на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по 
проекта. Разходите са допустими за финансиране, ако са направени 
и са платени от бенефициентите (получатели на финансова помощ) 
в периода между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г. Нематериални 
инвестиции: 1.Общи разходи свързани със съответния проект за 
предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери 
и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа 
устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост 
на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 
12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
Съгласно Указания за прием на проекти, одобрени със 
заповед № РД 09-828/04.09.2018 г. на ръководителя на УО на 
ПРСР 2014-2020 г., Общи разходи са, разходите свързани:  а)с 
консултации;  б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 
Консултациите по буква „а“ се състоят от разработване на бизнес 
план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, 
извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване 
на пакета от документи, и консултантски услуги, свързани с 
изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане 
на помощта, и не следва да надхвърлят 5 на сто от общия размер на 
допустимите инвестиции по проекта (т. 1, 2 и 3 от раздел Материални 
инвестиции и т. 2, 3 и 4 от раздел Нематериални инвестиции). 
2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, 
разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими 
за изготвяне и изпълнение на проекта”; 3. Закупуване на софтуер; 
4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, 
системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.
Допълнителни условия: Закупуването на оборудване за сеч е 
допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване 
на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента  позволява 
подходящото му ефикасно използване; Кандидатите за подпомагане 
за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими 
за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла 
дървесина годишно. Кандидатите за подпомагане за инвестиции в 
преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или 
вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана 
горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на 
дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа 
жизнеспособност.Простото възстановяване на гъстотата на гората или 
възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за 
подпомагане; Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими 
за подпомагане по тази мярка. 5.Период на прием:Проектните 
предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите 
в периода на прием с начало 30.01.2019 г. и краен срок за подаване на 
проектни предложения: 17:00 часа на 30.04.2019 г. 6. Бюджет на приема:
Общия размер на разполагаемия бюджет за периода за прием на 
проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица 
и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-8.6 „Инвестиции 
в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 
търговията на горски продукти” е 200 000,00 (Двеста хиляди) лева. 
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна 
за проект: -Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 
5 000,00 лева  -Максимален размер на безвъзмездната финансова 
помощ: 75 000,00 лева; Финансови параметри за проектите: 
Минимален размер на общо допустимите разходи по проект – 10 000 лв. 
Максимален размер на общо допустимите разходи по проект – 150 000 
лв. 7.Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест
Постъпилите проектни предложения се оценяват в 
съответствие със следните критерии за подбор от 
одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  ТОЧКИ
Проектът да създава устойчива заетост  35 
Проектът включва инвестиции за закупуване на техника, която 
притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип 
(сертификат за одобрение на типа на Европейската общност)  35
Местоположение на територията на общината с висока лесистост       20
Проектът включва инвестиции за преработка на горски продукти      10
Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко 
от 35 точки по критериите за оценка.  8.Лица за контакт: 
Латинка Симова – Изпълнителен директор – 0884 415 261;
Петя Димитрова – Експерт – 0882 517 203. 9.Място за достъп 
до подробна информация: Пълният пакет документи по 
процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за 
изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет 
адреса на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“: www.mig-
bg.org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg.
Подробна информация и пълния пакет от документи за 
кандидатстване са достъпни: -в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”, 
на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет.3, офис 305; -в 
изнесено работно място в гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302;
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да 
искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване 
до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 
предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават 
само по електронната поща: proektmig@abv.bg,  като ясно се 
посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, 
не могат да съдържат становище относно качеството на 
проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.
10.Начин на подаване на проектните предложения: 
Проектните предложения по процедура „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-8.6 „Инвестиции 
в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 
продукти” от Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в 
настоящата обявата. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите 
чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра 
и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол 
№ 69/19.12.2018 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения 
по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на „МИГ - 
Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХГ.
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ДОБРИТЕ ДЕЛА НАИСТИНА 
НОСЯТ ЩАСТИЕ

На вълнуваща церемония Берковица награди 
децата, извършили добри дела през 2018 г. 
Събитието се състоя в петък, 18.01.2019 г., а 
детският център бе препълнен с деца, родители, 
учители, директори на учебни заведения и 
граждани, дошли да видят десетките добротворци. 
Официални гости на церемонията бяха зам.-
кметът Радослав Найденов, г-жа Пресияна 
Петкова и г-н Веселин Найденов от Регионално 
управление на образованието, гр. Монтана.
Тазгодишното издание на конкурса „Добрите 
дела“ е пето поредно. Регистрирани бяха рекорден 
брой участници. Първата година, 2014, Местната 
комисията за борба с противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните започна с 30 
наградени деца. Днес те вече са близо 150. За 5 години 
техният брой е нараснал 5 пъти. Какъв по-голям 
комплимент и оценка за работата на Комисията от 
този факт? Пет години тя не жали сили и средства 
да инвестира в смислени и полезни инициативи и 
награди, които да дават криле на нашите деца. От 
Комисията вярват, че ще има успех в това, вярват, че  и 
малките инвестиции, се отплащат богато в бъдещето.
На Празника на доброто бяха връчени над 60 
индивидуални отличия и 4 групови награди. С 
грамоти си тръгнаха над 30 деца, още толкова 
заслужиха купи и грамоти. За особени заслуги в 
обществена полза, бяха наградени 4 цели паралелки:
7. а клас на II ОУ „Христо Смирненски“, гр. 
Берковица заедно с класен ръководител г-жа Валя 
Крумова. Тези прекрасни млади хора са дарили 
спечелена сума от конкурс в размер на 400 лева 
за лечението на наш съгражданин, който страда 
от прогресивна мускулна дистрофия, движи 
се с инвалидна количка и се нуждае от спешно 
лечение. Класът единодушно е решил вместо за 
пикник и радостни игри да дари парите за лечение. 
„Смятам, че тази тяхна колективна постъпка е 
едно голямо добро  и пример за подражания“ 
споделя техния класен ръководител Валя Крумова.
8.    б клас на Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ 
гр. Берковица с класен ръководител г-жа Павлина 
Ерменкова за проявена човещина и състрадание 
към ученик от същия клас. Децата от 8. б клас със 
събрани средства са помогнали на финансово 
затрудненото семейство да закупи очила на детето, 
което има проблем със зрението. Техният съученик е 
много благодарен, а те са горди със своята постъпка.
9. б клас на Лесотехническа професионална 
гимназия гр. Берковица с класен ръководител 
г-жа Петя Генова. Тези прекрасни млади хора, 
вдъхновени от примера на класния си ръководител 
се включиха в хуманитарната акция „Сподели 
обяд с пенсионер в нужда“. Те са събрали парични 
средства за закупуване на хранителни продукти 
за нуждаещите се хора в община Берковица.
10. б класа на Лесотехническа професионална 
гимназия гр. Берковица с класен ръководител г-н 
Горан Атанасов. Голямата награда е присъдена 
за това, че децата и г-н Атанасов са споделили от 
своето време с пенсионерите от Дома за стари 
хора в Берковица, внасяйки топлина и уют в 
тяхното ежедневие. Момчетата и момичетата 

са почерпили с домашно приготвени сладкиши 
своите домакини и са трогнали сърцата на бабите 
и дядовците с желанието си да поговорят с тях 
като собствени внуци. Посланието, което тези 
достойни ученици оставят, е: „Правим всичко 
това, защото вярваме, че промяната започва от 
нас и искаме да сме носители на положителното, 
на доброто, искаме да сме готин пример“.
Учениците от  4-те класа получиха най-големите 
статуетки и грамоти, а отговорниците им – 
6-месечен абонамент за образователния сайт Уча се.
В рамките на празника награди получиха и децата 
от Модерен балет „Адреналин“ с ръководител 
г-жа Пламена Илиева, които всяка година с 
трепет и вълнение се подготвят и участват в 
празниците, които организира Местната комисия.
„Вярваме, че по този начин правим малка инвестиция 
за бъдещи големи успехи“ – споделиха организаторите.
За да повярваш в доброто, трябва да започнеш 
да го правиш! Същността на човешката 
природа се корени в десетките хиляди най-
обикновени прояви на добро, които съпътстват 
нашите дни. БЛАГОДАРИМ ВИ, ДЕЦА, ЗА 
ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ВАС ДОБРИ ДЕЛА!
Мили деца, пожелаваме ви да продължите да 
бъдете преди всичко добри хора, да мечтаете и 
да дерзаете за един по-добър свят за всички нас, 
да си поставяте високи цели и да ги постигате.
На вашите родители, учители и близки желаем да 
бъдат ваши вдъхновители, ваши високи примери 
и авторитети, които вие с радост да следвате.

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 15 ГОДИНИ ОТ 
КОНЧИНАТА НА ПИСАТЕЛЯ 

ЙОРДАН РАДИЧКОВ

На 21 януари преди 15 години България и 
Северозападът изгубиха един от най-достойните 
си хора. За Радичков си спомня всеки и се 
прекланя пред един от най-светлите ни умове. Той 
е писател, за когото правилата в художествената 
литература губят своята традиционна роля. Затова 
и интересът към неговото творчество е толкова 
голям.  Показателен е фактът, че Радичков два пъти 
е номиниран за Нобеловата награда за литература.
На 21 януари 2019 г. в храм „Рождество Богородично“ 
в град Берковица бе отслужена панахида в памет на 
Радичков. На нея присъстваха  кметът инж. Милчо 
Доцов със своя екип, Румян Горков-общински 
съветник и директор на ПГ „Д-р Иван Панов“, в 
която е учил Радичков, членове на Сдружението на 
краеведите от Община Берковица, учители, ученици, 
представители на администрацията и граждани.
Панахидата  се провежда в храм „Рождество 
Богородично“ мястото,   където  родителите на младия 
Радичков са потърсили изцеление и утеха, когато той 
е изгубил временно говора си. Историята разказва, че 
малко след като са си тръгнали от църквата, на път за 
Калиманица, Йордан Радичков възвърнал говора си.
„Когато Бог създава човека, то той прави една 
чернова на човек. С надеждата, че самият човек 
ще се запретне да работи върху черновата, да я 
изглажда и усъвършенствува. Обаче човекът свикна 
с тази чернова и заживя с нея, като не пропуска 
от време на време да се оплаче и от съдбата си. 
Човекът е таквоз нещо, че като поправи една 
грешка, на нейно място прави две нови грешки”.
(Йордан Радичков)

„ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА 
СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА!“

Берковица отбеляза 171 години от рождението 
на Христо Ботев –  един от най-великите 
български поети и революционери.
Личността,   животът и творчеството на Ботев могат 
да бъдат изразени с една дума: борба. Борбата на Ботев 
се диктува от епохата, в която живее. Най-общото 
определение на тази епоха е: национално робство, 
политически гнет, социална несправедливост. 
Ботевата поезия утвърждава идеята за човешкия 
подвиг и вярата в безсмъртието на борците 
за свобода и правда. Ботев има един копнеж – 
борбата, и една мечта – свободата, но тя се постига 
с много жертви на най-свидните народни чеда.
Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в Калофер. Той живее 
само 28 години, но остава в националната памет, както 
с творчеството си, така и с революционното си дело.
Роден е на 25 декември 1847 г. (нов стил – 6 януари 
1848 г.) в Калофер в семейството на даскал Ботьо 
Петков и Иванка Ботева. Първоначално (1854-1858) 
учи в Карлово, където е учител Ботьо Петков, по-късно 
се завръща в Калофер, продължава учението си под 
ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва 
калоферското училище. Октомври същата година 
заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора 
Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. 
Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка.
През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва 
бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно 
напуска Калофер. По това време във вестник „Гайда“, 
редактиран от П. Р. Славейков, е публикувано 
първото стихотворение на Ботев – „Майце си“.
От октомври 1867 г. живее в Румъния. Работи в Браила като 
словослагател при Димитър Паничков, където се печата 
в. „Дунавска зора“. През следващите години се мести 
от град на град, известно време живее заедно с Левски.
През 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна 
дейност и изпратен във Фокшанския затвор, но 
освободен вследствие застъпничеството на Левски 
и Каравелов. Започва работа като печатар при 
Каравелов, а по-късно като сътрудник и съредактор на 
революционния орган. Започва активната му дейност 
като журналист и под негова редакция започва да излиза 
новия орган на революционната партия – в. „Знаме“.
През 1875 г. съвместно със Стефан Стамболов издава 
стихосбирката „Песни и стихотворения“. Априлското 
въстание го подтиква да създаде чета, на която става 
войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба 
„Радецки“ и на 17 май принуждават капитана да спре на 
българския бряг. На 20 май 1876 г. е последният тежък 
бой – привечер след сражението куршум пронизва Ботев.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„РАЗВИТИЕ – 1927“, С. БОРОВЦИ 
ОБНОВИ БИБЛИОТЕКАТА СИ С 

НОВИ КНИГИ
В библиотеката на НЧ „Развитие – 1927“, с. Боровци 
се обработват новите книги, които са спечелени 
по проект на читалището в конкурсна сесия на 
Министерството на културата. Настоятелството на 
читалището с удовлетворение и гордост споделя 
радостта си от финансирането на проекта за 
обновяване на фонда на библиотеката с нови книги. 
Те са 200 на брой и са на стойност 1673 лева, предимно 
художествена и детска литература. Книгите ще 
зарадват желаещите да се възползват от новата 
придобивка. Те са налични и очакват своите читатели.


