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КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА ПОДПИСА ДОГОВОР 
ЗА САНИРАНЕ СЪС СДРУЖЕНИЕ 

НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

На 18 март 2015 г. кметът на Община Берковица 
Димитранка Каменова подписа първия договор 
за участие в Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
Договорът е със Сдружение на собствениците 
„Достоен живот 2015-2020“ от ж.к Заряница бл. 
18, 19 и 20. За подписване на договора бяха дошли 
представителите на сдружението – Цветомил 
Христов, Милан Миланов и Николай Николов. 
Те изразиха надежда, че това ще даде пример на 
останалите съграждани, тъй като тази програма 
е едно предизвикателство и за собствениците и за 
Община Берковица. Г-жа Димитранка Каменова 
ги поздрави за проявената инициатива и призова 
гражданите да се възползват от възможностите на 
Националната програма. Цветомил Христов сподели, 
че не е имало никакви трудности при подготовката на 
документите и сумата, която са платили 
при подготовката  им и регистрацията 
на сдружението  е в размер на 36.00 лева. 
Към момента в Община Берковица са 
регистрирани 4 сдружения на собствениците.

БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩНА ГОСТИ 
ОТ ПОБРАТИМЕНИЯ РУМЪНСКИ 

ГРАД БЪЙЛЕЩИ

На 18 март 2015 г. кметът на Община Берковица 
Димитранка Каменова посрещна кмета Костел 
Пистриту от побратимения румънски град Бъйлещи.  
Целта на срещата бе кандидатстването с проекти по 
Програмата за ТГС „Румъния-България 2014-2020“, 
която ще функционира чрез шест приоритетни оси. 
Градоначалниците бяха единодушни, че ползата от 
сътрудничеството трябва да се усети от гражданите. 
Те имат амбицията да развият съвместното 
сътрудничество, да подредят задачите по важност и 
да намерят най-доброто решение за тях. Обсъдени 
бяха сферите на сътрудничество и общите нужди 
на двете общини при изработването на проекти 
по програмата за трансгранично сътрудничество 
между България и Румъния. В знак на добрите 
отношения и ползотворно сътрудничество 
домакини и гости си размениха подаръци.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА И СЛУЖИТЕЛИ НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗАСАДИХА 
80 ДРЪВЧЕТА В БЕРКОВИЦА

Кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова, председателят на ОбС инж. Юлиян 
Иванов, представители на общинското ръководство, 
служители на администрацията и Комунални 
дейности участваха в залесяването на 80 броя 
фиданки – иглолистни и широколистни дървета/ 
ликвидамбър, гинкобилоба, туи, кедър и черен 
бор/ в зелени площи в централната градска част. 
Мероприятието е част от кампанията на кмета „Да си 
върнем зеленината на Берковица“,  която ще продължи 
през цялата пролет. Ще бъдат озеленени улици, 
градини и паркове, които пострадаха от силната буря.

ПРОГРАМА  ЗА  
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ  ПРАЗНИЦИ  

10.04.2015 г. /петък/
10:00 часа - Пътека на занаятите- 
Общински пазар
11.04.2015 г. /събота/
10:30 часа - Детска Великденска 
работилница на Лидия Костова
Зумба парти
Украсяване на дръвчета с 
великденски яйца
Конкурс  за най-красиво 
великденско яйце
Много лакомства и изненади за 
всички малчугани – Градска градина 
/при лошо време в ДЦ „Камбанка“/
18:00 часа - Великденски концерт на 
състави към НЧ „Иван Вазов - 1872“ 
– големия салон на читалището
12.04.2015 г. /неделя/
11:00 часа – Великденски  концерт 
с участието на Берковската духова 
музика и Клуб по спортни танци 
„Огоста данс“ – Монтана – пл. 
„Й. Радичков“ / при лошо време в 
големия салон на читалището/

НОВИ ТАБЕЛИ ПОСРЕЩАТ 
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА 

БЕРКОВИЦА

Подмяна на входно-изходните табели бе 
направена в началото на седмицата в Берковица. 
Нова табела с информация за зона Ком пък е 
поставена на отбивката в кв. Беговица. Тя ще дава 
информация за състоянието на пътя и неговата 
проходимост, както и за ски съоръженията.  

ОФИЦИАЛНО  ОТКРИВАНЕ  НА  
ЦНСТДМУ В БЕРКОВИЦА

На 2 април 2015 г. официално ще бъде открита новата 
сграда на ЦНСТДМУ. Изграждането на ЦНСТДУ в 
Берковица се извърши по Договор с Държавен фонд 
„Земеделие“ по мярка 321.   Център за настаняване 
от семеен тип за деца с увреждания - гр. Берковица 
е социална услуга от резидентен тип, разкрита на 
17.02.2015 г. със Заповед на Кмета, с капацитет 12+2 
места. Към момента в Центъра са настанени девет 
броя потребители, изведени от Дом за деца и младежи 
с умствена изостаналост в гр. Берковица. Разкрити 
са 12 работни места. Община Берковица е една от 
първите в страната, които започнаха да предоставят 
алтернативни социални услуги още през 2007 година.

ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБС – 
БЕРКОВИЦА

На 26 март 2015 г. в заседателната зала на ОбА 
– Берковица се проведе редовно заседание 
на Общински съвет. Минути преди работата 
по дневния ред председателят инж. Юлиян 
Иванов поднесе специални поздравления  на 
дългогодишната служителка и технически 
сътрудник към ОбС Борислава Димитрова, която 
в края на месец март се пенсионира. Тя получи 
благодарности и от всички общински съветници. 
В началото на заседанието инж. Юлиян Иванов 
обяви, че първа точка от дневния ред на сесията 
отпада и за заседанието са постъпили 4 извънредни 
докладни.  След гласуване  единодушно всичките 
21 съветника приеха измененията в дневния 
ред. Местният парламент разгледа отчетите за 
дейността на общинските дружества Обредни 
дейности и ВИК, след което премина към 
разглеждане на докладните и питанията, мненията 
и становищата по обществено-значими въпроси. 
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ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА: 

„ПОДКРЕПЯМЕ ВСИЧКИ 
СПОРТОВЕ В ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА“

Субсидиите, които дава Община Берковица за спорт 
и заложените в бюджета пари за тази година бяха 
основната тема на срещата между кмета Димитранка 
Каменова и президента на ОФК „Ком-Берковица“ 
Калин Статков. „Ние разбираме недоволството на 
спортните клубове, че средствата, заделени за спорт 
са недостатъчни“ – каза г-жа Каменова. Тя допълни, че 
Община Берковица плаща субсидиите на спортните 
клубове, когато в общинската хазна се съберат 
пари, защото има много некоректни данъкоплатци.
„Заложените тази година 50 000 за 9 клуба са по-малко, 
защото Община Берковица се справя с бедствията със 
собствени средства. Това обаче не са единствените 
средства за спорта в общината. От бюджета на 
общината се покриват някои разходи на клубовете.“- 
допълни кмета. От своя страна президентът на 
ОФК „Ком-Берковица“ Калин Статков обясни на 
г-жа Каменова своята позиция, представи реалните 
факти и финансовото състояние на клуба. Той 
получи уверението на кмета Димитранка Каменова, 
която държи на думата си, че допълнително 
ще подкрепи спорта в Община Берковица.

Разпределението на субсидиите за спортните 
клубове в Община Берковица е, както следва:

РК „Балкански котки“ – 7 187, 44 лв.

Клуб по биатлон „Ком-Берковица“ – 7 685, 04 лв.

Ски клуб „Ком“ – 7 196, 44 лв.

ОФК „Ком-Берковица“ – 7 191, 64 лв.

ФК „Вихър Бързия – 3 026, 76 лв.

Клуб по тенис на маса – 3 279, 56 лв.
Клуб по ориентиране – 3 565, 36 лв.
Спортен клуб „Тони спорт“ – 4 777, 40 лв.
Спортен карате клуб „Берквитис“ – 3 590, 36 лв.

„ДА ВЪРНЕМ ЗЕЛЕНИНАТА НА 
БЕРКОВИЦА“

РОТАРИ КЛУБ БЕРКОВИЦА 
ДАРИ КОМПЮТРИ

Ротари клуб Берковица се включи в проект 
„Рестарт“ на община Лозана, Швейцария и дари 
два компютъра на Народно читалище „Иван 
Вазов – 1872“ – гр. Берковица. Проектът цели да 
предостави възможност на неправителствени 
институции, организации и заведения, 
предоставящи социални услуги за възрастни хора, 
хора с увреждания и такива в неравностойно 
положение да получат дарение на компютри с цел  
подпомагане и обучение на лицата от упоменатите 
целеви групи. Проектът предвижда дарените 
компютри да бъдат използвани за придобиване 
на компютърни умения от възрастни хора,  хора с 
увреждания или лица в неравностойно положение 
– да могат да се обучават, да общуват, да усвояват 
социални умения или да прекарват свободното 
си време по интересен и полезен за тях начин.
Целите на проекта са:
–Обучение за работа с компютърни програми;
–Обучение за работа с интернет на целевите групи;
–Придобиване на социални умения.

ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ 
ВЪВЕЖДА МЕРКИ СРЕЩУ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 

ТУЛАРЕМИЯ
Областна епизоотична комисия предприе мерки за 
спиране на разпространението на болестта туларемия. 
В страната има регистрирани 14 случая на заболяването.
ТУЛАРЕМИЯТА – ПОЧТИ ЗАБРАВЕНА У НАС БОЛЕСТ
Туларемията е остра трансмисивна зооноза с 
бактериална етиология и природна огнищност.
Ендемични райони на болестта съществуват в почти 
всички части на света, включително и у нас. Епизоотичното 
и епидемичното разпространение на болестта се 
осъществява на големи територии, поради значителния 
брой резервоари и преносители на инфекцията.
Кои на източниците на зараза?
Значение имат десетки видове гризачи, различни 
диви животни, а също и някои домашни животни 
(овце, крави, коне, свине и др.). Инфекцията сред 
животните се развива бързо, като те интензивно отделят 
туларемийните бактерии с урина и изпражнения.
Най-важна роля като източници на зараза имат дивите 
гризачи-водните плъхове, полевките, зайци, белки, 
ондатри, както и домашните мишки. Другите диви 
животни и птици и домашните животни имат много 
по-малко значение като източници на инфекция .
Болните от туларемия хора не 
представляват опасност за околните.
Как може да се зарази човек?
• Чрез кръвосмучещи членестоноги (пасбищни кърлежи, 
по-рядко комари и др.), които могат да пренесат инфекцията 
от мишевидните гризачи на човека. Това може да стане при 
наличие на микробите в кръвта на гризачите и активност 
на кръвосмучещите членестоноги (лятото и есента);
• По хранителен път – при достъп на гризачите до 
хранителни продукти, употребявани от човека, те 
могат да ги заразят с отделянията си – преди всичко 
с урина. Това става най-често през периодите на 
размножаване и интензивно заселване на гризачите 
в жилищните и спомагателните помещения към тях;
• По воден път – замърсяване на водата от неконтролирани 
водоизточници с отделянията на гризачите или попадане 
във водата на умрели гризачи. В този случай инфекцията 
може да проникне в човека чрез храносмилателната 
система (пиене на такава вода), или през увредена 
кожа при газене или къпане в такива водоеми;
• По контактен път – заразата прониква през увредена 
кожа при обработка (дране, разфасоване на месо) 
на болни от туларемия животни (зайци, овце);
• По въздушно-прахов път – заразата прониква през 
дихателните пътища. Причинителят на болестта е 
устойчив когато попадне във външната среда. Той 
може да бъде вдишан чрез заразената с отделянията на 
гризачите прах. Най-често това става при прибиране 
на зърнена реколта в райони, където се наблюдават 
масови заболявания сред мишевидните гризачи.
Симптоми на болестта
След като изминат 3 – 7 дни от заразяването, а понякога 
и до 21 дни, болестта се проявява внезапно – бързо 
покачване на температурата с втрисане, главоболие, 
болки в мускулите. Лицето и конюктивите най-често са 
зачервени. От мястото на проникването туларемийните 
бактерии достигат лимфните възли, които се възпаляват и 
увеличават обема си т.н. бубони. Формата на заболяването 
е различна в зависимост от „входната врата” на 
инфекцията: бубонна (или язвено-бубонна) с увеличени 
и/или разязвени лимфни възли, чревна; белодробна и др.
Въпреки, че периодът на оздравяване е сравнително 
продължителен (20 – 30 дни), болестта се 
лекува напълно успешно с антибиотици.
Как да се предпазим от туларемия?
Всички мерки, насочени срещу гризачите, 
главни източници на заразата, представляват 
основата на профилактиката на туларемията:
• Защита на хранителните продукти (особено 
тези, които не подлежат на термична обработка) 
от достъп на гризачите до тях; обилно измиване 
на плодовете, зеленчуците и други хранителни 
продукти, предназначени за консумация в суров вид;
• Мерки срещу проникването на гризачите в жилищата 
и особено в приземните спомагателни помещения.
• дератизационни средства за унищожаване на гризачите;
• Недопускане консумация на вода или 
използването и за битови нужди от водоизточници, 
за които няма редовен санитарен контрол;
• Използване на лични предпазни средства при 
обработка на кожи или при пряк контакт с диви или 
домашни животни и замърсени от тях повърхности.
• оглед на тялото за кърлежи след пребиваване на открито 
и наблюдение на местата на евентуално ухапване;

РЗИ – Монтана

ЩАФЕТНИ ИГРИ МЕЖДУ 
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА

На 24 и 25 март 2015 г. децата от детските градини 
на територията на Община Берковица взеха участие 
в Общински кръг на състезание по щафетни игри. 
Инициативата е част от II Регионално състезание по 
щафетни игри  – 2015 г. между детските заведения от 
общините Берковица, Лом и Вълчедръм. Целта е да се 
формират навици у децата за занимания с физически 
упражнения и спорт от най – ранна детска възраст, 
както и да се развият физическите и функционалните 
им способности. В щафетните игри на 24 март 
2015 г. премериха сили децата от ЦДГ „Малина“, 
ЦДГ „Пролетна дъга“ и ЦДГ „Звънче“. В отборите 
бяха включени по пет момичета и пет момчета от 
подготвителните групи. Те се състезаваха в четири 
щафетни игри – „Кой по-бързо“, „Пътуваща топка“, 
„Кенгура“ и „Бързи и сръчни“. Крайният победител 
беше излъчен след допълнителна игра – „Подаване 
на топка“, поради равен резултат между отборите на 
ЦДГ „Малина“ и ЦДГ „Звънче“. Право на участие в 
Областния етап придоби отборът на ЦДГ „Звънче“. 
За перфектната организация на събитието се бяха 
погрижили домакините от I ОУ „Никола Вапцаров“, 
където се проведе състезанието. Наградите – 
грамоти, купи и медали бяха осигурени от Кмета 
на Община Берковица госпожа Димитранка 
Каменова. Страхотно преживяване, както за себе 
си, така и за зрителите, създадоха и децата от 
детските градини в селата  Бързия, Замфирово и 
Боровци. За достойното си представяне те бяха 
наградени от Кмета на общината с грамоти и 
вкусни торти във формата на футболна топка.

Членовете на Ротари клуб – Берковица и кметът 
Димитранка Каменова продължават с кампанията 
„Да върнем зеленината на Берковица“. Те 
засадиха 4 магнолии в градинката пред пощата и 
широколистни и иглолистни дръвчета по алеята 
за гарата. Инициативата има за цел да подобри 
екологичното състояние на Берковица след 
нанесените големи щети от ураганния вятър.  
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 „ПОДХОДА ЛИДЕР - ПРИЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ 
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МИГ” през периода 

2014 – 2020 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) 
се извършва чрез интегрирани и многосекторни 
стратегии за местно развитие, основани на 
характеристиките на конкретния район и разработени 
въз основа на местните потребности и потенциал, 
и включва иновативни характеристики в местния 
контекст. ВОМР получава подкрепа от ЕЗФРСР и 
може да получи подкрепа от ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР.
Териториален обхват
Съгласно ПРСР 2014-2020:
- Подкрепата по Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони се 
прилага само на територията на селски райони; 
- Градовете, подпомагани от ОПРР по линия на устойчивото 
градско развитие и попадащи в селски район ще бъдат 
допустими като част от територия на МИГ за финансиране 
по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (местно развитие в рамките на ЛИДЕР).

Условия за допустимост на МИГ и СМР:

-Целевата територия да обхваща 
население между 10 000 и 150 000 жители;
-Липса на припокриване на една и 
съща територия от различни МИГ;
-Кохерентност на територията;
-Партньорство между общините, частния сектор и 
гражданските организации на целевата територия, 
като никоя от групите не представлява повече от 
49% от имащите право на глас в общото събрание;
-Наличие на доказателства за проведени 
действия по формиране на публично-частното 
партньорство и осигурчващи представеност;
-Съдържанието на СМР да е в съответствие 
с член 33 на Регламент 1303/2013.
Бенефициенти и проекти към 
стратегиите за местно развитие:
-Местни заинтересовани лица с 
проекти към стратегията, в т.ч. МИГ;
-Бенефициентите по подмярката са с постоянен 
адрес или седалище на територията на МИГ; 
Проектите се изпълняват на територията на МИГ;
-Проектите трябва да бъдат съответствие с 
приоритетите на ВОМР, Регламент (EC) № 1305/2013 
г. и да допринасят за постигането на целите на СМР.
-Мерки, допустими за включване в стратегията 
-Мерки, избрани в ПРСР 2014-2020 г. (да съответстват на 
приложимите условия на Регламент (EC) № 1305/2013);
-Мерки от Регламент (EC) № 1305/2013 (да 
съответстват на приложимите условия на регламента);
-Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) 
№ 1305/2013, но съответстващи на изискванията 
по него, както и операции, допустими съгласно 
условията и изискванията по ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР. 
(да допринасят за постигането на приоритетите на 
ПРСР, съответната ОП, финансираща стратегията 
за ВОМР и на конкретната стратегия);
Не се включват мерки от ПРСР 2014-2020 г., 
предвиждащи фиксирани плащания и мерки, 
свързани със схеми за плащане на площ
Интензитет и размер на помощта:
-За местните инициативни групи с население до 15 000 
жители (включително) е предвиден максимален бюджет 
за изпълнение на проекти по стратегиите за местно 
развитие, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата 
равностойност на 1 000 000 евро, а за групи с по-голямо 
население – до левовата равностойност на 1 500 000 евро. 
-По време на изпълнение на СМР при преценка и след 
извършен анализ и оценка УО на ПРСР може да прехвърля 
средства от бюджета на една СМР в бюджета на друга.
-Всяка стратегия съдържа финансов план, включително 
планираното разпределение на средствата от всеки от 
съответните ЕСИФ. (чл. 33, т.1, б. „ж“ от Регл. 1303).
Интензитет и размер на помощта:

-Максимална стойност на проект: 
-200 000 евро за проекти, подпомагани със средства 
от ПРСР, ПМДР, от ОПРЧР и от ОПНОИР; 
-60 евро за хектар за консервационни 
дейности, финансирани от ОПОС;
-за проектите, финансирани по ОПИК – стойността 
се посочва в поканата на МИГ, одобрена от УО. 
-Максималната стойност и интензитета на 
помощта за проект, финансиран по повече от 

един фонд (интегриран проект) е определен в 
нормативния акт за прилагането на подхода ВОМР. 
Бенефициенти и проекти към 
стратегиите за местно развитие:
Местни заинтересовани лица с 
проекти към стратегията, в т.ч. МИГ;
Бенефициентите по подмярката са с постоянен 
адрес или седалище на територията на МИГ;
Проектите се изпълняват на територията на МИГ;
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ 
от седми прием на МИГ ,,Берковица и 
Годеч” приети през периода 01-03.09.2015г 
Подписани са следните договори:

- На 03.02.2015г. договор с ,,Екофрукт 2003” ЕООД, 
с. Бокиловци, община Берковица. Необходимата 
инвестиция е предназначена за закупуване и 
въвеждане в експлоатация на специализирана 
техника за обработка на  площите от земеделското 
стопанство на кандидата-Пръскачка ПКН "ПЕРЛА 
600" с обем 600 л.; Мулчер(шредер) марка Brev-
iglieri, модел Turbo T51 sr.; Сеялка марка Gaspardo, 
модел Nina 400; Фреза марка Nardi модел ZH/B 145 
F.;родълбочител марка Nardi, модел Prince 5D-VSR 2500.
Одобрената безвъзмездна финансова е  39 526,41 лв.
- На 04.02.2015г. договор с Община Берковица. 
Инвестицията е за изграждане на център за 
отдих, свободно време и спорт в жк "Изгрев", гр. 
Берковица. Проектното предложение предвижда 
изграждане на комбинирано игрище за волейбол 
и тенис, обособяване на места за отдих и свободно 
време, поставяне на пейки и маси за шах.
Одобрената безвъзмездна финансова е  90 824,00 лв.
- На 12.02.2015г. договор с Учебно- Опитно Горско 
Стопанство ,,Петрохан”- с. Бързия, община 
Берковица. Инвестицията е за оборудване на 
противопожарно депо и защитни средства .
Закупуването на оборудване за противопожарно 
депо и защитни средства включва:  
Моторен трион за професионална работа 60 
см³,45 см. дължина на шината, Моторна помпа 1,5 
цола в комплект с 7,5 метра смукателен маркуч, 
Шлангове с регулируеми съединители с обща 
дължина 200 м., Радиостанции "Моторола" - цифров 
обхват 10 км., Защитни обувки /негорими/ и др.
Закупуване на  средства за наблюдение- Бинокъл Bushnell 
Fusion 10х42 iMil ARC; Бинокъл Zeiss Conquest  HD 10х42.
Одобрената безвъзмездна финансова е  14 004,83 лв.
- На 17.02.2015г. договор с Община Годеч. Цел на проекта 
е доставка на оборудване и обзавеждане на Посетителски 
център за предоставяне на местно природно и 
културно наследство и центрове за изкуства и занаяти 
в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899. 
Инвестицията е за оборудване и изграждане на: Център 
за  „Театрално изкуство”, „Фолклорни изкуства”, „Обичаи 
и занаяти”, Център за изкуство „Художествено слово”.
Одобрената безвъзмездна финансова е  110 915,53 лв.
- На 20.02.2015г. договор със ЗП Антоанета Любомирова 
Иванова, гр. Годеч. Предмет на настоящия проект е: 
закупуване на Брана дискова прикачна Agromaster, модел 
WOD 3061; ремарке  Agromaster, модел 2 DR 10000; сеялка 
за слята повърхност, механична, Agromaster, модел ВМ 28.
Одобрената безвъзмездна финансова е  35 390,40 лв
- На  20. 02.2015г договор с Община Берковица. 
Проекта има за цел да обособи нова туристическа 
атракция на открито, а именно постоянна експонация 
на уникални експонати- минитюри на значими местни 
културно- исторически обекти- църкви, манастири, 
музеи, паметници и др., които ще бъдат разположени 
в близост до централната алея на парка и в близост 
до обособените зони за места за отдих на туристите. 
Новите атракции ще бъдат изработени от полимербетон, 
като всяка миниатюра ще представя по уникален начин 
мини копие на местен културно – исторически обект.
Одобрената безвъзмездна финансова е  45 000,00 лв
- На 26.02.2015г. договор с ,,МАРИ- БЕЛ” ООД, с. Гинци 
, община Годеч. Инвестицията включва създаване 
на онлайн биомагазин; създаване на онлайн магазин 
за местни продукти, разработване и внедряване 
на система за  централизирано управление на 2-та 
онлайн магазина, разработване на система за ERP 
система за дейността на кандидата, SEO оптимизация.
Одобрената безвъзмездна финансова е  26 656,00 лв.
 
С последните подписани договори на МИГ 
общия им брой е 47, с  размер на безвъзмездна 
финансова помощ   2 715 842,62 лева.

 Почистване на нерегламентирани 
натрупвания на отпадъци от растителни, 
строителни, битови, сгур и други  по улици, 
тротоари и тревни площи :  

ДАТА             -            РАЙОН -             УЛИЦИ
31.03. -  03.04.2015 год. 
І -Мрамор, Елин Пелин, Незабравка, Тина 
Киркова, Димчо Дебелянов, Хайдушки 
водопади, Бук, Кокиче, ІV-та, Здравец, 
Заряница, Детелина, Теменуга, Тузлата, 
Пиротска, Възход, Изгрев, Люляк, Рила, 
Калето и всички не упоменати  улици  за 
съответния район
06.04. - 09. 04. 2015 год. 
ІІ - Кирил и Методий, проф.Петко Наумов, 
Захари Стоянов, Битоля, Здравченица, 
Черковна, Охрид, Вардар, Ангел Кънчев, 
Явор, Берковска река, Отец Пайсий, Гоце 
Делчев, Лерин, Шабовица, Стамболийски, 
Христо Ботев, Звезда  и всички не упоменати   
улици  за съответния район 
14. 04. - 17. 04. 2015 год. 
ІІІ - Алчов баир, Щърковица, Опълченска, 
Синия вир, Пламък, пл. Сарая, Туристическа, 
П. Яворов, Малинарка, Одеса, Любен 
Каравелов, Варна, Панайот Волов, Кочо 
Честименски, Васил Друмев, Живовци и 
всички не упоменати   улици  за съответния 
район 
20. 04. - 24. 04. 2015 год. 
ІV - пл. Свобода, д-р Петър Берон, Червена 
стена, Хан Крум, Чаталджа, Сливница, д-р 
Иван Панов, Георги С. Раковски, Антим І, 
Христо Ботев, Шипка, Екзарх Йосиф, Даме 
Груев, Тодорини кукли, Ком, Кестенарска, 
Шабовица,  Ашиклар и всички не упоменати   
улици  за съответния район
27. 04. - 30. 04. 2015 год. 
V - Сефан Стамболов, Ашиклар, проф. Асен 
Златаров, Тракия, Антим Крунев, Акация, 
Оборище, Ген. Скобелев, Страцимировска, 
Царибродска, Солунска, Калиманица, Марин 
Дринов, Граф Игнатиев, ген. Владимир 
Заимов, Добруджа, Калиманица, Антон 
Страшимиров, Радецки,  23-ти септември, 
Цар Асен и всички не упоменати   улици  за 
съответния район 
04. 05.  -  08. 05. 2015 год. 
VІ-Александровска, Райко Даскалов, 
Брези, Македония, Бдин, Мусала, Тодор 
Каблешков, Грамада, Еделвайс, Николаевска, 
Атанас Кюркчиев, Шейново, Поручик 
Загорски, Поручик Грозданов, Хризантема, 
Тинтява, Парчевич, Йордан Йовков, Алеко 
Константинов, Иван Вазов, Васил Левски, 
Ясен, Пирин, Тополите, Средна гора, Бор, 
Казаните и всички не упоменати  района 
улици
11. 05. – 20. 05. 2015 год. 
VІІ Ж.к. Заряница, ж.к. Стара планина, 
ж.к Изгрев
21. 05. - 29. 05. 2015 год. 
VІІІ Квартал Раковица 

ГРАФИК ЗА “ПРОЛЕТНО 
ПОЧИСТВАНЕ” НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 
БЕРКОВИЦА

В ПЕРИОД  
ОТ  31. 03. 2015 ДО 29. 05. 2015 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО СКИ И 
ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ В ЗОНА 

КОМ

За поредна година Берковица отбеляза 3 март – 
Националния празник на България със състезание 
по ски алпийски дисциплини и факелно шествие. 
Над 40 участника в 4 възрастови групи се включиха в 
надпреварата по ски писта Ком. Факелното шествие 
премина със спускане по пистата на 2 март 2015 г. Деца 
от средните училища в града и родолюбиви граждани 
се включиха в шествието.Те се спуснаха със запалени 
факли по ски пистата в зона Ком, след което станаха 
част от празничната програма. В празничния ден   
всяко дете на  Берковица  получи като подарък от 
общинското ръководство българския трибагреник.  

 ВЕЛИКДЕНСКИ   БЛАГОСЛОВ
Твоето възкресение, Христе Спасителю,

   ангелите възпяват на 
небесата;

   удостой и нас на земята
   с чисти сърца да Те славим!
      ( 

Стихира, гл. 6)
        
 ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ ! 
         Възлюбени в Господа братя и сестри, Великден 
е! Празнуваме  „Празникът на Празниците и 
Тържество на тържествата!“ Пасха е, Господня 
Пасха! Защото Христос нашият Бог, от смъртта към 
живота и от земята към небето ни преведе нас, които 
Му пеем победната песен: „Христос възкръсна от 
мъртвите и със смъртта смъртта победи и на тези 
които са в гробовете живот подари!“
          Свещеният Пасхален поздрав отново отеква 
до краищата на вселената, за да възвести онази 
неизтощима радост, с която първи били удостоени 
най-ревностните следовници на Христа – Спасителя 
– жените мироносици и светите Апостоли, а чрез 
тях всички повярвали в Неговото спасително 
евангелско благовестие и станали съпричастни на 
великия дар – живот достоен на земята и наследници 
на вечността.
          Ведно с разцъфващата Природа, с нестихваща 
радост празнуваме светлото Възкресение Христово, 
което днес така тържествено Светата Църква 
отбелязва, което е славно и велико, единствено и 
неповторимо по рода си събитие в цялата човешка 
история. То е най – дълбоката и непоклатима основа 
на нашата православна вяра и на неизменното 
ни очакване за всеобщо възкресение и живот в 
бъдещия век!
         Светлината на дивното тридневно Възкресение 
на нашия Господ и Спасител може да разсее мрака 
в човешките души, да прекрати дълбоката нощ 
на отчаянието и да ни озари с всеопрощаващата 
Божия любов, която целият мрак на света не може 
да помрачи. (Йоан 1: 5 )
         Затова нека и ние, да възкликнем радостно: „ 
Всички така вярваме…
тази е отческата вяра, тази е апостолската вяра,тази 
е православната вяра,  тази вяра спаси света.“
         Великият апостол Павел ни благовести: В Иисуса 
Христа има сила, вяра, която действа чрез любов“. 
( Гал. 5 : 6) Това е упованието в животворящата и 
опрощаваща любов на нашия Създател Бога, Който 
„толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден 
Син, та всекой, който вярва в Него, да не погине а 
да има живот вечен .“ ( Йоан 3: 6 ) Затова с пламъка 
на горящата пасхална свещ сме устремени към 
Възкръсналия Христа – Жизнодавца, всички се 
чувстваме чеда на единия Небесен Отец.
                     
                      Да сме заедно с Възкръсналия Христос !
               
        На любезните читатели на вестник „ К О М “ 
молитвено желая, здраве бодрост и сили, да бъдат 
огряни от незалязващата светлина на Христа 
Спасителя, за да приемат в сърцата си Неговия 
животворящ поздрав: „ Мир вам – Радвайте се ! „
         
           Христос Воскресе !
         
           На многая и благая лета !
           
           С неизменна обич във Възкръсналия Христа и 
благословение,
           
            
                     + ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН
     
Великден
 2015 г.           

РОЖДЕН ДЕН НА ЦДГ 
„ПРОЛЕТНА ДЪГА“

С настъпването на пролетта за пореден 17-ти  път 
дойде и рождения ден на детската градина с най-
пролетно име „Пролетна дъга“. Гости на празника 
бяха зам.-кметът на Община Берковица Гергана 
Антонова и главен специалист образование Анелия 
Якимова. Цялата градина сияеше украсена с балони и 
цветя. За доброто настроение на децата се погрижиха 
клоуните Мики и Чарли. Всяко дете получи подарък 
– красиви цветя и животни, приготвени от балони. 
Появата на огромната вкусна торта предизвика 
бурни и  радостни възгласи. Тържеството 
продължи с музика, весели танци и игри.

МАЛЧУГАНИ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА 
– БЕРКОВИЦА ПОЗДРАВИХА 

КМЕТА И АДМИНИСТРАЦИЯТА 
С БАБА МАРТА

Малчугани от Детска ясла – Берковица поздравиха  
кмета Димитранка Каменова и нейния екип  с  най- 
българския празник, предвестник на пролетта-
посрещането на Баба Марта. Децата закичиха с 
мартеници и председателя на ОбС- Берковица 
инж. Юлиян Иванов. Облечени в народни носии, 
носещи пълна кошница с мартеници, топла питка 
със  сирене, сладурите успяха да зарадват не само 
г-жа Каменова, но и всички служители в общинска 
администрация Берковица. Веселите песни и 
стихотворения, закичването с мартеници бяха 
придружено с пожеланията за здраве, късмет и 
благодат. Кметът благодари на децата за жеста 
на внимание, пожела им да са здрави и щастливи, 
както и поздрави директорката на детската ясла и 
педагогическия екип за грижите, които полагат 
за най-ценното нещо в общината – децата.

ПРОЛЕТНА МАГИЯ В ГРУПА 
„ЯГОДКА“ НА ЦДГ „МАЛИНА“

Възпитаниците на ЦДГ „Малина“ посрещнаха 
пролетта и изпратиха зимата. Децата от група 
„Ягодка“ зарадваха родителите си с невероятен 
зимно-пролетен празник, в който имаше от 
всичко по много – снежинки, цветя, мартенички, 
пролетно слънце, но най-много бяха усмивките. 
Малчуганите сътвориха истинска пролетна 
феерия и посрещнаха Баба Марта. С весели песни, 
танци и стихове за зимата, пролетта, Баба Марта 
и мама малките артисти докоснаха сърцата на 
всички и донесоха пролетна магия. Хлапетата 
зарадваха всички със своята жизнерадост и 
артистичност. На финала на тържеството децата 
благодариха на майките си за грижите и любовта 
като им поднесоха живи цветя за засаждане.

БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 
ТОДОРОВДЕН

Голям брой мераклии се включиха в кушията за 
Тодоровден в Берковица. В надбягванията, които 
традиционно се провеждат всяка година под Ком се 
съревноваваха 33 участника. Най-бърза бе кобилата 
Деси с ездач Пламен Ангелов, който е и неин 
собственик. На второ място се класира кон Араб с 
ездач Сергей Огнянов Борисов и собственик Георги 
Кочов Костов. Трети стана кон Блейк с ездач Младен 
Митков Ангелов и собственик Серафим Георгиев. 
Победителят получи награда 200 лева,осигурена 
от Община Берковица, 150 лв. за второ място и 
100 лв. за третото място. Поощрителна награда от 
10 лева получиха и всички останали участници.


