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ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРЪТ 
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА СВЕТЛАНА ДЯНКОВА 
ПОСЕТИ  ДНЕС БЕРКОВИЦА ПО 
ПОКАНА НА КМЕТА НА ГРАДА 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Откриване на ремонтираното по „Красива 
България” отделение за лежащо болни в 
Дома за стари хора в Берковица направи 
на 16 декември 2013 г., зам. министърът на труда 
и социалната политика Светлана Дянкова. Заедно 
с кмета Димитранка Каменова министър Дянкова 
символично прерязаха лентата на отделението в 
Дома за стари хора. През последните три години 
в дома са вложени над 600 000 лева. В социалното 
заведение са настанени 150 възрастни хора, от 
които  50 % лежащо болни. Сред официалните 
гости на събитието бяха и Директорът на Красива 
България Валерия Ботева, народните представители 
Златко Тодоров, Петър Якимов и Тотю Младенов, 
зам. областният управител Владимир Теофилов 
и директори на социални заведения. Ремонтът 
на отделението, представляващ обект „Текущ 
вътрешен ремонт на Дом за стари хора с отделение 
за лежащо болни – блок „Б/втори и трети/ 
жилищни етажи” е реализиран по Проект „Красива 
България”, мярка 02-02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура” , мярка „Спешно подпомагане 
на социалните домове”, и е финансиран от 
Министерството на труда и социалната политика.
През 2011 г. по време на реализацията на първи 
етап от проект „Красива България”, успешно бе 
ремонтиран етаж 3 на отделението за лежащо 
болни на Дома за стари хора в Берковица.   През 
2012 г. Община Берковица, продължи започнатото 
и реализира проект за обект: „Текущ вътрешен 
ремонт на Дом за стари хора с отделение за лежащо 
болни – блок „В/първи и втори/ жилищни етажи”. 
Стойността на проекта бе 219 228 лева. Тази година 
са отремонтирани втори и трети етаж на блок „Б“. 
Стойността на проекта е 271 393, 97 лева с ДДС. 
Фирмата изпълнител на ремонтните дейности е 
„ДАРТС ИНЖИНЕРИНГ“ ЕООД гр. София. Чрез 
реализирането на проекта значително се повиши и 
качеството на грижата за възрастните хора в дома.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

Уважаеми съграждани,
Всички сме притаили дъх и с трепет заедно с целия 
християнски свят очакваме Рождество Христово. 
Един от най-светлите и благословени празници 
идва при нас със своята светлина и очакване за 
доброта, толерантност и солидарност.
В дните преди Коледа, на Бъдни вечер святостта, 
светлината, състраданието изпълват сърцата 
и озаряват душите ни.
Чудото на Рождество има смисъл, само когато 
се случи във всеки от нас. Личното ни утешение 
към страдащите и помощ към нуждаещите се 
нещата, които правят живота ни смислен, а 
вярата ни истинска.
Вярваме, че в тихата и свята Коледна нощ ще 
бъдем обладани само от светли и позитивни 
мисли и чувства, че ще сътворим поне едно, макар 
и малко добро, ще помогнем на някой, който има 
нужда от подкрепа.
Пожелаваме  на всички светли, благословени, 
топли и уютни празници. Желаем прекрасна 
атмосфера в компанията на най-близките ни и 
любими хора. Мир, благополучие и просперитет.
ВЕСЕЛО, СВЕТЛО И БЛАГОСЛОВЕНО 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица

Инж. Юлиян Иванов
Председател ОбС - Берковица

ПРОГРАМА
ЗА КОЛЕДНИТЕ И 

НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
17 декември
17.30 часа – Празничен концерт на  школата по 
изкуства към Народно читалище „Иван Вазов 1872” 
–  Детски център „Камбанка”

20 декември
10.00 часа – Коледен базар с томбола – Общински 
пазар

25 декември
10.30 часа – Детско коледно парти – пл. “Йордан 
Радичков”

27 декември
17.30 часа – Празничен концерт на група за стари 
градски песни  “Сладък спомен” – ДЦ „Камбанка”

31 декември
00.30 часа – Новогодишно веселие с участието на 
Духова музика “Здравец”, вино и заря – пл. „Йордан 
Радичков”

,,РАЗРЕШИХМЕ ЕДИН ОТ 
НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ – 

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ НА 
ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ,,

(ИНТЕРВю С КМЕТА 
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА)

Госпожо Каменова, идва краят на годината, време, 
в което се прави равносметка. 2013 беше трудна 
какви са проблемите, с които се сблъсквате и как 
ги решавате?
Смея да кажа, че разрешихме един от най-важните 
проблеми – финансовата стабилност на общинските 
финанси. Много стари задължения наследихме, 
много от тях разплатихме. Ако погледнем обаче 
конкретно, два са основните проблеми на община 
Берковица – безработицата и инфраструктурата. 
Много години за шосетата тук нищо не е правено. 
Мрежата е повече от 400 километра, ако тръгнем 
да обикаляме всички населени места. Средствата, 
които реално получаваме от държавата са  малко, за 
да  поддържаме в добро състояние четвъртокласната 
пътна мрежа. Искам обаче да съм коректна и да 
кажа, че и миналата, и тази година държавният 
бюджет завиши малко тези средства, но въпреки 
това парите са крайно недостатъчни. Нашите 
собствени приходи през последните две години 
отиваха за покриване на натрупаните много големи 
задължения на предприятието БКС, на домашен 
социален патронаж, на детските градини и на 
детската ясла. Днес, две години след като хората 
ми гласуваха доверието си, твърдя, че финансово 
нещата изглеждат различно – успяваме да заделяме 
средства за проектиране, за съфинансиране на 
проекти и за финансиране изцяло с общински 
пари на детски площадки, градинки и спортни 
съоръжения. 
Със сигурност финансовата стабилност е 
изключително важна, но все пак липсата на работа 
не е ли най-голямата трудност за хората тук?
Безспорно  най-голямата ми тревога е безработицата. 
Всички усилия насочваме нататък – програми 
за заетост, проекти и най-важното условия за 
предприемачество, за инициатива. Не програмите за 
заетост могат да разрешат проблема , а съживяването 
на икономиката и създаването на трайни работни 
продължава на стр. 4

20  БЕЗРАБОТНИ НАЗНАЧЕНИ ПО 
НП ОСПОЗ

Със заповед на кмета на Община Берковица 
Димитранка Каменова 20 безработни лица 
са назначени по Националната програма „От 
социални помощи към осигуряване на заетост”. Те 
са  за аварийни дейности и ще работят в  населените 
места на  общината на 4-часов работен ден.
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КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА  

КАМЕНОВА С НАЦИОНАЛНА  
НАГРАДА  „СОЦИАЛЕН КМЕТ – 

ПАРТНЬОР”  ЗА 2013 

Кметът на община Берковица  Димитранка Каменова 
бе удостоена с наградата на Синдиката на българските 
учители „Социален кмет –партньор” за 2013 година. 
Призът й бе връчен на тържествена церемония, 
която се състоя в петък в столичния Парк хотел 
„Москва”. Димитранка Каменова получи високата 
награда лично от председателя на синдиката Янка 
Такева и председателя на Европейския синдикален 
комитет по образование Мартин Ромер. Кметът на 
община Берковица  бе номинирана за „Социален 
кмет-партньор” от Синдиката на българските 
учители към КНСБ Берковица.  Номинацията е 
следствие от повишената ефективност на работата 
в социалната сфераи подобрената комуникация 
между кмета и синдиката. На тържествената 
церемония кметът Каменова благодари за приза и 
доверието, оказано от Синдиката на българските 
учители. „Наградата „Синдикален партньор- 
кмет“ за 2013 г. е признание за работата на моя 
екип, но и задължение за нейното подобряване. 
Надявам се догодина отново да се срещнем тук 
с всички вас.“ Госпожа Каменова благодари  за 
разбирателството и добрата работа на г-н Алеко 
Куньов, председател на Синдиката на Българските 
учители в общината. Сред официалните лица на 
церемонията бяха председателят на Европейския 
синдикален комитет по образование Мартин 
Ромер, председателят на синдиката Янка Такева, 
представители на държавната власт, политици, 
образователни дейци, учени, учители и гости.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА 
ДОГОВОР ЗА  ПРОЕКТ ПО ОПАК

Община Берковица подписа договор  №13-22-
14/11.12.2013 г. за проект по ОПАК, приоритетна 
ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”,  
подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”,  бюджетна линия BG-
051PO002/13/2.2-11. Наименованието на проекта е 
“Общинска администрация Берковица-ефективна 
и отзивчива” и е на стойност 89 902,32 лева. Целта 
на проекта е  повишаване на квалификацията на 
служителите в общинска администрация  Берковица 
чрез обучение в страната. Общата цел на проектното 
предложение кореспондира с  целта на процедурата 
за „Повишаване на квалификацията на служителите 
в администрацията на общинско, областно и 
централно ниво чрез обучение в страната”. По 
проекта ще бъдат обучени 121 служители в различни 
направления – обучения в Института по публична 
администрация, обучения за усъвършенстване на 
ключови компетентности, обучения за компютърни 
умения и ефективност на административната 
дейност. Продължителността на проекта е 9 месеца.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Административен 
капацитет“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.

СРЕЩА НА КМЕТА ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА С МИНИСТЪР ГРЕКОВ
На 10 декември се проведе среща на кмета на 
общината г-жа Димитранка Каменова с Министъра 
на Земеделието и храните –  проф. Димитър Греков.
Тя бе организирана от народния представител г-н 
ПетърЯкимов, присъстваше и г-н  БисерХристов 
– Изп.директор на „Ком 2016” АД. На срещата бе 
представена позицията на община Берковица за 
имоти в зона Ком и бяха уточнени действията, 
които трябва да се предприемат за придобиване 
на собствеността. Министър Греков изказа 
пълна подкрепа за решаване на проблема 
с имотите, така необходими на общината 
за удължаване на пистата в зона Ком.

РОТАРИ КЛУБ – БЕРКОВИЦА 
С БЛАГОТВОРИТЕЛНА 

ИНИЦИАТИВА ЗА КОЛЕДА

За поредна година Ротари клуб – Берковица 
няма да изневери на благотворителността 
и хуманността си, организирайки 
благотоврителна кампания за Коледа. Мотото и ще 
е „Дарените от вас пари, Ротари ще удвои“.   Целта е  
генериране на средства от символична продажба 
на чаени свещи. За времето от 23 до 25 декември на 
площада в Берковица ще бъде разположена шатра, 
в която членове на организацията на ротационен 
принцип ще предлагат на гражданите да направят 
символично дарение – 1 чаена свещичка за 1 лев. 
Ръководството на Ротари клуб – Берковица и 
членовете му са обединени от идеята и  амбицията 
да направят жителите на общинатасъпричастни с 
проблемите на децата- сираци и социално-слаби 
семейства. Сумата, събрана отблаготворителната 
кампания ще бъде умножена по две, за сметка на 
организацията. Със средствата ще бъдат закупени 
коледни пакети за всички семейства, които нямат 
възможност да посрещнат празниците. Ротарианците 
ще предложат на вниманието на хората и кутия за 
„послания“, в която всеки ще може да напише как 
вижда мястото, в което живее да стане по-добро.

РАЙОНЕН СЪД ОТХВЪРЛИ 
ИСКА НА МюСУЛМАНСКОТО 
ИЗПОВЕДАНИЕ ЗА ТУРСКАТА 

БАНЯ
Районенсъд Берковица се произнесе по делото за 
Турската баня. Решението гласи: ОТХВЪРЛЯ като 
НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения от Мюсюлманско 
изповедание, със седалище гр.София, представлявано 
от Главния мюфтия ИСК с правно основание чл.108 
ЗС – за признаване за установено по отношение 
на Община Берковица, пл. „ЙорданРадичков” 4, 
представлявана от Кмета, правото на собственост 
по отношение на имот „Турска баня”, находящ се 
в град Берковица на административен адрес ул. 
„Кестенарска” и представляващ ПИ с идентификатор 
03928.511.512 с площот 575 кв.м с построен в 
имота обект с идентификатор 03928.511.512.1 със 
застроена площ от 259 кв.м, а по регулационния план 
на град Берковица – имот с пл.номер 2658 , кв.72, 
парцел XIII и осъждане на ответника да предаде 
владението върху имота. ОСЪЖДА Мюсюлманско 
изповедание ДА ЗАПЛАТИ на Община Берковица 
направените в производството разноски.  Решението 
подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в 
двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

НОВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
СЕ ЗАКЛЕХА В  БЕРКОВИЦА 

Нови  общински съветници  полижиха клетва в 
началото на сесията  на Общински съвет – Берковица. 
Надя Кралева от ПП ГЕРБ влиза в местния 
парламент на мястото на Александър Георгиев , 
който  бе назначен за управител на дружество ВИК .  
Емил Тодоров от квотата на ПП „Общество за нова 
България“  става общински съветник на мястото 
на Емануела Петкова, която по лични причини 
е подала заявление за оставка и прекратяване 
на функциите й като общински съветник. Сред 
точките в дневния ред на общинските съветници  бе 
гласуване на Проекта за бюджет  2014 . Със 17 гласа 
„за“ Бюджет  2014 на Община Берковица бе приет. 

НОВ АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШЕН  
СОЦИАЛЕН  ПАТРОНАЖ - 

БЕРКОВИЦА

На 17 декември 2013 г. на Домашен социален 
патронаж – Берковица бе предоставен нов 
автомобил- ван за нуждите на социалното 
заведение. Доставката на превозното средство е 
на база подписания на 3 септември 2013 г. първи 
договор на Община Берковица – Договор № 
46/3/3210253/03.09.2013 г., тристранно с  „МИГ-
Берковица и Годеч“ и Държавен фонд „Земеделие“ 
– Разплащателна агенция по проект „Подобряване 
качеството на социалните услуги в „Домашен 
социален патронаж“, предоставяни на хората в 
неравностойно положение в Община Берковица“. 
Той  е по Ос 3, Мярка 321 „Основни услуги на 
населението в селските райони“ с входящ номер 
ЗП321-001, подаден на 14.11.2012 г.  Общата 
стойност на договора е 44 035,00 лева /без ДДС/. 

СРЕЩА НА КМЕТА С МЕДИИТЕ
На 18 декември 2013 г. кметът на община Берковица 
Димитранка Каменова проведе пресконференция 
с национални и регионални медии, насочена към 
отчет за дейността на ръководството през 2013 г. 
В кабинета си г-жа Каменова прие представители 
на 7 медии, които получиха отговори и на своите 
журналистически въпроси. В рамките на срещата 
Димитранка Каменова в резюме представи работата 
на администрацията и общинските дейности, 
спечелените и внесените за одобрение проекти, 
предстоящите задачи, които стоят пред нея и екипа 
й, както и рамките на новия проект за Бюджет 2014. 
Акцентите бяха върху развитието и на зона Ком 
и предстоящото благоустрояване на кварталите 
в Берковица. Кметът не пропусна да отбележи и 
толерантността и обществената функция на медиите 
като  изрази надеждата си за бъдещо сътрудничество 
с тях и прозрачност в работата на администрацията.
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„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
на  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ПРЕЗ 

2014-2015 г.

През 2014 г. и 2015 г., освен редовната си дейност по набиране, 
оценка и мониторинг на проектни предложения, МИГ-Берковица и 
Годеч планира да организира и осъществи следните мероприятия:

- Организиране на изложба-презентация в гр. Берковица със снимки и 
материали от дейността и територията на МИГ и представяне на  продукти 
и услуги на фирми и физически лица от Община Годеч/ бенефициенти и 
потенциални бенефициенти/ с цел популяризиране дейността на МИГ и 
стимулиране икономическото сътрудничество на територията на МИГ/.

-Организиране на изложба-презентация в гр. Годеч със снимки и 
материали от дейността и територията на МИГ и представяне на  продукти 
и услуги на фирми и физически лица от Община Берковица/бенефициенти 
и потенциални бенефициенти/ с цел популяризиране дейността на МИГ и 
стимулиране на икономическото сътрудничество на територията на МИГ/.
- Горните 2 мероприятия ще бъдат предшествани от напълно 
безплатно за участниците в изложбите заснемане и отпечатване 
на снимков материал от дейността им , като фотосите ще им бъдат 
предоставени на електронен носител за последващо собствено ползване.

- Организиране на изложба-презентация на територията на друг МИГ 
от страната  със снимки и материали за представяне на  продукти и 
услуги на  бенефициенти и потенциални бенефициенти от територията 
на МИГ-Берковица и Годеч с цел популяризиране на продукти, 
произведени на територията и подкрепата на МИГ за  стимулиране 
обмяната на опит и  икономическото сътрудничество между териториите.

- Изработка, дизайн и отпечатване на двуезичен каталог /
български и английски език, пълноцветен печат/ , представящ 
продукти, услуги и занаяти от територията на МИГ с цел 
подкрепа и популяризиране на предприемачеството. Всички 
представени в каталога фирми и организации ще получат безплатен 
екземпляр от него, и съответно ще бъде популяризиран от МИГ.

- Подготовка, дизайн и отпечатване на двуезична информационна брошура 
/на български и английски език; пълноцветен печат/ - презентация на 
дейността и територията на МИГ и Стратегията за местно развитие на МИГ .

- за информиране на населението и потенциалните бенефициенти 
МИГ-Берковица и Годеч ще проведе срещи на тематични групи 
по приоритети на СМР, както и  срещи със заинтересованите 
страни с цел популяризиране възможностите на ПРСР през 
новия програмен период 2014-2020г. В края на всяка година ще 
бъде проведен Форум на общността за отчитане на резултатите. 

- с оглед подобряване на компетентността на потенциалните 
бенефициенти и възможностите им за кандидатстване с проекти 
по ПРСР, МИГ-Берковица и Годеч ще проведе поредица от 
напълно безплатни за участниците обучения, както следва:

1. Изнесено тридневно обучение с цел подобряване 
възможностите за развитие на устойчив селски туризъм на тема 
"Създаване, маркетинг и управление на туристически продукт". 
Обучението е предназначено за членове от екипа и УС на МИГ, местни лидери, 
предприемачи в сферата на туризма и потенциални предприемачи, като ще 
е насочено към подготовката и реализирането на проект за кандидатстване 
по съответната мярка, подкрепяща развитие на туристически дейности.

2.  Изнесено двудневно обучение на тема "Разработване и 
управление на проекти за публични бенефициенти", предназначено за 
представители на местните власти от територията на МИГ и екипа на МИГ.

3. Двудневно обучение на тема "Къси вериги на доставка. 
Регламентация на директните продажби. Използване на европейския 
опит при реализация на собствена земеделска продукция 
чрез селския туризъм", предназначено за 10 местни лидери. 

4.   Специализирано еднодневно обучение за жени /
предприемачи и потенциални предприемачи/ с цел 
насърчаване на женското предприемачество в селските райони.

5.   Изнесено тридневно обучение за  10 местни лидери от сферата на 
местния бизнес и оперативния екип на тема "Успешно инвестиционно  
планиране в бизнеса. Изготвяне  и управление на проектен бизнес план. 
Възможности за финансиране. Представяне на  успешна бизнес практика." 

6.Еднодневно обучение на тема "Кръстосани съответствия, 
изисквания и прилагане на производствени практики ". 
Обучението е предназначено за земеделски производители.

- за популяризиране на възможностите на ПРСР и дейността си  МИГ-
Берковица и Годеч планира да осъществи Изработка на късометражен 30 
минутен филм за промоциране на територията на МИГ, реализираните 
проекти и изпълнението на СМР. Филмът ще е озвучен на български език със  
субтритиране на английски език и ще се  разпространява чрез 500 бр. DVD.

В момента тече дейността по изготвяне на проучвания и анализи , ведно 
с отпечатване на обобщаващи брошури за състоянието и възможностите 
за въвеждане на добавена стойност в реализацията на местни продукти 
за повишаване конкурентоспособността на територията, развитието 
на неземеделски дейности, както и развитието на биологично земеделие 
и производството на биологични храни на територията. През 2015 
г. ще бъде реализиран и анализ на възможностите и готовността на 
потенциални кандидати  от сектор "Животновъдство"  за реализация 
на инвестиционни проекти за постигане на стандартите на Общността 
подпомагани по ПРСР, включително и такива за повишаване на 
общата конкурентоспособност и модернизация на техните стопанства.

Сдружение МИГ- Берковица и Годеч набира членове.
 Всички желаещи да вземат участие в дейността на Сдружението е 
необходимо да се запознаят устава му и представят молбата за членство. 
Членският внос е в размер на 10 лв. - еднократен встъпителен при 
приемане за член на сдружението и 10 лв. - годишен членски внос 
за всяка година. Моля, заповядайте в офиса на Сдружението или 
се запознайте с приложените документи на електронния ни сайт.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И 
ГОДЕЧ”
гр. Берковица, - 3500
пл. „Йордан Радичков” 4, 
тел. 0953/89116, 0953/ 96529  
e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig

С финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013г./, съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
       
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
Финансово изпълнение на СМР по данни към 30.11.2013 г.

Таблица: Сключени договори към 30.11.2013 г. 
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места. В момента програмите са спасителен пояс. Те 
обаче приключиха. Около 1000 души бяха наети за 6 
месеца от началото на май до края на ноември чрез  
бюрото по труда и общинската администрация. Днес 
обаче всички програми  са приключили и хората 
остават без доходи в най-тежките месеци. Около 
17 % е равнището на безработица в Берковица. 
Наистина е малко по-ниско от това, което се отчита 
за Северозапада, но положението в общината остава 
тежко. Има малък лъч надежда - откритото през 
миналата година предприятие на фирмата „Капаска” 
дава работа на 200 жени. Фирмата върви. Плаща 
се добре и редовно. Работят хората на петдневна 
работна седмица и там всичко е наред. Като отида 
при тях, жените ми казват – Сега търсим работа 
за нашите мъже, това е проблемът. Има още едно 
шивашко предприятие, където работят 230 жени. 
„Мрамор” вървеше добре, продължава да работи, но 
собствениците обявиха несъстоятелност. Надяваме 
се това да е някакъв трик от страна на особственика 
и да не затвори предприятието, тъй като голяма 
част от хората в Берковица работят там. Чуват се 
различни версии за бъдещето на „Мрамор”, но със 
сигурност евентуалното затваряне на фабриката ще 
създаде огромни проблеми. Има малки шивашки 
фирми, дърводелски цехове, производтвото на 
дограма обаче падна.
Какво се случва с проекта „Зона Ком”?
Проектът е особено важен за нас. През 2005-
2006 година е подписано споразумение между 
„Главболгарстрой”, училищното настоятелство и 
община Берковица.Учреди се общо дружество „Ком 
2016” и общината и училищното настоятелство 
влязоха с апортни вноски. Започна да се прави проект. 
Съгласуван е с всички институции. През 2007-
2008 година, когато беше бумът на строителството, 
трябваше да  намерим инвеститори и да започнем 
да реализираме нашия проект. През 2010 година 
община Берковица решава, че ще придаде към 
дружеството „Ком 2016” още два нови парцела, които 
се намират в зона Ком, като много неясно за всички 
подвежда дружеството за собствеността на тези два 
имота. Оказва се, че двата парцела са собственост на 
държавата и няма как общината с чуждо имущество 
да увеличава капитала на дружеството. Тази година 
през февруари общинският съвет взе решение 
, с което моли министерство на земеделието да 
предостави тези два парцела безвъзмездно на 
общината. Очакваме нашите депутати да успеят да 
лобират за Берковица и нещата да се уредят. Тези 
два парцела са ни важни, защото с тях ще удължим 
пистата, а това е от особено значение. На 7 октомври 
се събрахме всички, които имаме отношение към 
проекта. Трябваше да стане ясно кой какво прави 
и какви ангажименти ще поеме , за да тръгне този 
проект. Знаете, че при съгласуването му през 2007 
година стана ясно, че е нужна инвестиция от 80 000 
000 евро. Това е непостижимо. Дори вървим към 
вариант да обособим отделни малки проекти от 
големия  и тях да предложим на инвеститори, за да 
се започне строителство. Приели сме, че на всеки 6 
месеца, ние всички, които сме пряко ангажирани 
с проекта, ще се събираме и ще даваме отчет кой  
какво е направил. За мен останаха преговорите с 
министерството на земеделието.
Какви инвеститори търсите – наши, чужди?
Човекът, който се е нагърбил с това е Красимир 
Статков. Той е председател на Туристическото 
дружество и сподели на срещата, че при него са 
идвали  хора, които  имат желание да инвестират 

в зона Ком. На него се падна тежката задача да 
търси инвеститори и мисля, че ще успеем. Нека не 
забравяме, че най-големият проблем е удължаването 
на пистата и пътят до зона Ком.
И най-добрата писта без път до нея не струва 
нищо. Кажете какво се случва с това шосе?
През 2010 година  „Главболгарстрой” по наша молба 
актуализира вече готовия общински проект за този 
път. Очакваме съвсем скоро те да ни го предоставят. 
За пълната реконструкция на това шосе проектът 
предвижда инвестиция от 18 300 000 лева. Идеята 
е съществуващото сега шосе да стане нормален път 
– с подпорни стени с водохващания. Не е нужно 
туристите да имат екстремни преживявания още 
преди да стигнат до Балкана, защото в момента 
е така. Ние полагаме всички усилия, намерихме 
фирма, която да чисти и да поддържа шосето през 
зимните месеци и това е победа, защото никой не 
искаше да се заема с тази работа. В началото на 
декември внесох предложение до председателя 
на бюджетната комисия в Народното събрание 
господин Йордан Цонев, с което искам част от 
тези 500  милиона, определени в бюджет 2014 за 
общините, да бъдат инвестирани точно в зона Ком. 
Така че, ако успеем да намерим средства и да ги 
инвестираме в пълната реконструкция на пътя и 
ако земеделското министерство разреши проблема с 
двата терена, всичко ще се отпуши. Със съветниците 
дори обсъждахме вариант да купим от държавата 
тези терени. Ще се съгласим на всичко, защото това 
е важно за нас. Каквото и да решат, ще се съгласим, 
зона Ком е спасението за Берковица и ние трябва да 
положим всички усилия, за да тръгне проектът.
А  минералните извори?
Очаквам фирма „Елаците Мед”, която купи 
минералната баня в Бързия, да изпълни ангажимента 
си по договор, да направи водопровод и да докара 
тази вода до минералната баня в Берковица.
През 2006 , когато е продадена тази баня, общината 
е знаела, че този водопровод не съществува. С 
решение на общинския съвет тази година, ние 
направихме нов проект за водопровод от Бързия 
до Берковица, финансира го община Берковица. 
Съоръжението е около 5 километра. Опитали сме 
се по-голямата част от него да преминава през 
общински земи и сервитута на пътищата, за да 
може да са по-малко частните собственици, които 
ще трябва да обезщетим. В момента този проект 
преминава през съгласуване с всички институции, 
с които е необходимо. И когато стане готов ще го 
предоставим на „Елаците Мед” , а те заявиха желание 
да го изградят със собствени средства. И така водата 
ще стигне до минерална баня – Берковица.
Какво се случва с Калето?
 „Калето” е защитена местност и отново молим 
земеделското министерство за съдействие. 
Там имотите са два около 220 декара и искаме 
министерството да ги предостави на общината, 
защото се убедихме, че с външно финансиране 
бихме могле да превърнем района в  притегателна 
зона за туристи. Проектът , който ни харесва, е Цари 
Мали град, изграден  над самоковското село Белчин. 
Там са инвестирани около 5 милиона лева, но е нещо 
страхотно – с въжена железница, музеен комплекс и 
различни атракции, които привличат туристи.
Община Берковица е мястото с най-много 
социални институции – и за деца , и за възрастни 
хора. Това е тежка задача . Как се справяте?
Да така е. Но да кажа честно, до момента проблеми 
не сме имали. Процесът по деинституализация 
върви. Проблемите обаче ще започнат. Вече има 
разпределение всяко едно дете къде ще бъде 
настанено след извеждането от дома. До тук добре, 
но лошото е там, че не са се съобразили нашите 
деца, да останат в нашите центрове. Ние в момента 
изграждаме такива центрове, точно за деца и 
младежи с умствена изостаналост. И беше добре 
нашите деца да си останат тук. Много е тежко болни 

деца, които години наред са живели тук, сега да 
бъдат местени в други центрове, някъде из страната. 
Те ще се адаптират трудно, защото са свикнали и с 
мястото, и с хората. Ще има и сътресение за хората, 
които работят тук, в тези домове, тъй като там, 
където ги закриваме ще трябва да освободим и 
персонала. Искрено вярвам, че една част от хората 
ще продължат да работят в тези нови центрове, 
за да не остават без работа.Имаме уверението на 
социалната дирекция в Монтана и на заместник 
областния управител Милен Гечовски, че ще 
подкрепят намерението ни за изграждане на център 
за обществена подкрепа за младежи, лишени от 
родителски грижи. Така че, една част от персонала 
от домовете да отиде там да работи. Това ще са хора 
специалисти – такива, каквито трудно се намират и 
вече са изградени.
Има и два дома за възрастни хора. Там какво се 
случва имате ли трудности?
Да имаме две заведения за възрастни хора – в 
Бистрилица за хора с деменция и тук в Берковица. 
Там няма проблеми. Средствата, които държавата 
заделя са достатъчни. И двата дома се управляват 
добре, няма проблеми. Ние ги подкрепяме  с 
проекти. Трета поредна година в дома в Берковица 
се работи по проекти на „Красива България”. Така 
че там вече са създадени много по-добри условия за 
живеене на възрастните хора. За дома в Бистрилица 
също имаме проект, той е по линия на Местната 
инициативна група и е за пълна реконструкция 
на кухненския блок. Сумата е 48 000 лева, а тук в 
Берковица инвестицията е 150 000 лева. Голяма 
подкрепа ни оказват и дарителите от Марбъл 
проджект, специално в дома в Бистрилица. Всяка 
година помагат.
Спортът е важен за хората, какво прави общината, 
за да помага за развитието му?
В момента проектираме нова спортна зала. Тази, 
която имаме е в окаяно състояние. В края на месеца 
проектът ще е готов. Ще строим със собствени 
средства. Направили сме и проект за стадиона, 
кандидатстваме с него за европейско финансиране 
по ТГС България – Сърбия и се надяваме да мине. 
Ако не стане ще кандидатстваме по всички други 
възможни програми. Берковица е един от 67-те 
града за новия период 2014-2020 година определен 
като град за целенасочена подкрепа. Ако останем в 
тази група, защото се говори , че еврокомисията иска 
да намали броя на тези градове, ако останем там, а аз 
се надявам на това, ние започваме да правим проект 
за цялостна реконструкция на централния градски 
площад с прилежащата градинка около читалището. 
Около 200 декара е площта. Трябва да инвестираме 
и тук, това е лицето ни. 
Какво се случва с болницата?
Тежки са критериите на здравната каса, но в момента 
нещата са добре. Нямаме управител, има прокурист, 
който се справя перфектно. Със сигурност обаче 
ще имаме  проблем в началото на годината, тъй 
като предстои сключване на договор със здравната 
каса, а договор се сключва само и единствено от 
управител и ще обявим отново конкурс. Има пет 
работещи  отделения – детско, хирургия, вътрешно, 
гинекология и неврологично. Говори се за нова 
здравна карта и се надявам тежките изисквания  за 
задължителния брой лекари да бъдат отменени и 
по този начин ще се даде глътка въздух не само на 
нашата, а на всички общински болници.
Кажете , моля, каво да очакват нашите съграждани 
по празниците?
Погрижили сме се и за това. 
На Коледа най-важни са ни децата. Ще има празник 
на площада с много лакомства за тях. На 31 декември 
веселбата е след настъпването на новата година. 
Нашите хора обичат да бъдат заедно в тази нощ. 
Ще има духова музика и  червено вино и вярвам, че 
ще бъдем заедно в тази нощ, за да можем заедно да 
продължим напред.

,,РАЗРЕШИХМЕ ЕДИН ОТ 
НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ – 

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ НА 
ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ,,

(ИНТЕРВю С КМЕТА 
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА)


