
ГОДИШЕН  ОТЧЕТ  НА КМЕТА  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
„ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА МАНДАТ 2020-2023 г.“

ЗА  2022  ГОДИНА



Настоящият  отчет  се представя  от  кмета на  Община Берковица пред Общински съвет –
Берковица на  основание чл. 44, ал. 5  от  Закона за  местното  самоуправление 

и местната  администрация 



Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,

Преди четири години приех предизвикателството да бъда кмет на Община Берковица, водена от убеждението, че тя може да се
превърне в наистина добро място за живеене. За мен развитието на Община Берковица е кауза, защото това е не само родното ми
място, но и място, с което ще съм щастлива всеки един берковчанин да се гордее с постигнатото.
За местната власт януари месец е време за равносметка – за свършеното досега, за настоящата ни дейност и за това, което предстои.
През този период на управление доказахме, че Община Берковица може!
Във време на равносметка бих казала: Нека „говорят“ успешно реализираните проекти в сферата на енергийната ефективност,
социалните услуги, образованието, здравеопазването, инфраструктурата, градската среда, обновените площи за широко обществено
ползване и още много други. Благодарение на екипната работа с кметовете и кметските наместници в община Берковица, в селата
бяха подменени водопроводи, ремонтирани улици, спечелени бяха и редица проекти за подобряване на средата на живот в
населените места.
През изминалата 2022 година обогатихме културните и спортни събития в община Берковица с провеждането на редица изложби,
представяне на книги, концерти, планински походи и традиционни за града ни мероприятия. Съвместно с Музеен комплекс –
Берковица за поредна година бяха организирани и редица инициативи, свързани с фолклорните обичаи, бита и културата на
българина.
Вярвам, че и занапред ще работим още по-усърдно, не само за да защитим и надградим постигнатото, но и да довършим
започнатото!

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица



1. Пътна инфраструктура и 
градска среда

2. Общинска собственост, 
приходна и данъчна 

политика

3. Социална политика, 
образование, младежки 

дейности, култура и спорт

4. Здравеопазване, екология, 
транспорт 5. Публичност и отчетност

6. Обществен ред и 
сигурност. Граждански 

контрол

7. Административно 
обслужване

АКЦЕНТИ



Подадени 8 броя инфраструктурни проекти на обща стойност 7 346 533,84 лева, от които: 

Одобрени 2 проекта на стойност 4 096 656,05 лева:

→ „Рехабилитация на общински път MON1026 (Петрохан - о.п.Берковица) – Берковица -
(о.п.Берковица - Благово) от км 1+470 до км 2+800“ на стойност 4 081 657,05 лв.
→ „Почистване и облагородяване на парк в с. Гаганица, община Берковица, чрез поставяне на пейки
и кошчета за разделно събиране на отпадъците и залесяване”. Обща стойност: 14 999 лв. по
ПУДООС.

Не са одобрени 2 проекта на стойност 208 416,97 лева:

→ „Изграждане на учебна спортна площадка със специализирана спортна настилка при
Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица“ на стойност 108 417,03 лв.
→ „Ремонт на физкултурен салон във II ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Берковица“ на стойност
99 999,94 лв.

① УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ



В процес на оценка са 4 проекта на стойност 3 041 460,82 лева, както следва:

→ Проект „Оборудване и обзавеждане за посетителски център за предоставяне на културно-историческото
наследство на Община Берковица“ на стойност 24 908,42 лв.

→ Проект "Подобряване на спортната инфраструктура чрез закупуване и доставка на оборудване за Спортна
зала - гр. Берковица“ на стойност 42 972,00 лв.

→ Проект „Подобряване на публичната инфраструктура в парк „Свети Георги Победоносец“ - град Берковица и
изграждане на детска площадка и повишаване на екологичната култура в ж.к. „Изгрев“ – град Берковица“ на
стойност 119 860,00 лв.

→ Проект „Рехабилитация на общински път MON 1026 (Петрохан - о.п. Берковица) – Берковица - (о.п.
Берковица - Благово) от км 0+166 до км 1+470 “ на стойност 2 853 720,40 лв.



→ Почистване и облагородяване на парк в с. Гаганица;
→ Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“

Изпълнени  инфраструктурни проекти по европейски и национални програми 4 
броя на обща стойност 1 841 286,51 лв.

с. Гаганица

парк „Здравец“



→ Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село
Замфирово;
→ Повишаване енергийната ефективност на публични сгради в с. Замфирово -
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради
(кметство - с. Замфирово)

Площадно пространство с. Замфирово Кметство с. Замфирово



→ Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия

Лесотехническа професионална гимназия - Берковица



Изпълнени инфраструктурни проекти със собствени средства (капиталова програма)
4 броя на обща стойност 643 369,94 лева

→ Реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на село Бързия;
→ Реконструкция на частта от покрива над сцената на Народно читалище „ Иван Вазов – 1911“ - с. Бързия;
→ Подмяна на водопроводен участък от 157,30 м по ул. „Алеко Константинов“ в гр. Берковица;
→ Подмяна на водопровод по ул. „Граф Игнатиев“ в гр. Берковица. Общата дължина на участъка е 136,40 м.

Подмяна водопровод и реконструкция на улична мрежа – с. БързияРеконструкция покрив НЧ „Иван Вазов –
1911 – с. Бързия



Инфраструктурни проекти по европейски и национални програми, които са в процес на 
изпълнение 8 броя на обща стойност 12 661 520,27 лева

→ Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци 
от община Берковица и община Вършец“;
→ Изграждане на мултифункционално спортно игрище – комбинирано игрище за футбол и волейбол в гр. 
Берковица (до Спортната зала); 
→ Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица - етап 2, 3 и 4;
→ Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“ 
- гр. Берковица;
→ Закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и 
фестивали;
→ „Рехабилитация на общински път MON1026 (Петрохан - о. п. Берковица) - Берковица-(о. п. Берковица -
Благово)
→ Изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на сграда - Спортна зала по КК на гр. Берковица, община 
Берковица” на стойност 1 500 000 лева – провежда се процедура по ЗОП





Ремонт на обект „Изкърпване асфалтова настилка на
общински път MON 1001 – участък гр. Берковица – от края
на ул. ”Бук” до х. “Ком” – нова за 2022 г. при подготовка на
общинските пътища за експлоатация в зимни условия“.

ИНВЕСТИТОРСКИ  КОНТРОЛ



Ремонт по изкърпване на асфалтова настилка на
общински път MON 2007 – отклонение
с. Балювица, Община Берковица.

Ремонт пътна настилка на част от ул. „Изгрев“ и на
част от ул. „Възход“, град Берковица.

Почистване на канавки на общински път MON 1001
на територията на община Берковица.

Ремонт на тротоарна настилка на ул. "Д-р Иван
Панов", гр. Берковица.

Ремонт на бетонова настилка при авариен изход и
вътрешно боядисване в ЦНСТПЛУИ, гр. Берковица.

Ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти по
уличната мрежа на гр. Берковица и други.



Проекти в процес на подготовка и/или в процес на търсене на финансиране

① Инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на ул.“Първи май“

в кв. Раковица, гр. Берковица, с административен адрес: гр. Берковица, кв. „Раковица“ – издадено

разрешение за строеж – в процес на търсене на финансиране;

② Инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и ремонт на сграда (Хали), намираща се в ПИ с

идентификатор 03928.512.596 по КК на град Берковица”– издадено разрешение за строеж – в процес на

търсене на финансиране;

③ Инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и ремонт на сграда (ДЦ „Камбанка“), намираща се в ПИ

с идентификатор 03928.511.541 по КК на град Берковица” – издадено разрешение за строеж – в процес на

търсене на финансиране;

④ Инвестиционен проект за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови

отпадъци на територията на община Берковица”– издадено разрешение за строеж – в процес на търсене на

финансиране;

⑤ Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на водопровод по ул. „Средна гора“ – реконструкция на

уличното платно и тротоара по плана на гр. Берковица от ОТ 280 до ОТ 311” - проектът е в процес на

подготовка;



⑥ „Изграждане на водопровод по ул. „Хан Крум“ – реконструкция на уличното платно и тротоара по плана

на гр. Берковица от ОТ 975 до ОТ 980” - проектът е в процес на подготовка;

⑦ „Изграждане на водопровод по ул. „Пръшковица“ (от пречиствателната станция до РП II-81) и по ул.

„Петроханска“ (от кръстовището с ул. „Пръшковица“ до табела край в с. Бързия на изхода за гр. София) в с.

Бързия, община Берковица” - проектът е в процес на подготовка;

⑧ Инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на
канализация на част от ул. „Мир“, кв. Раковица, гр. Берковица“ - в процес на търсене на финансиране;

⑨ Инвестиционен проект „Изграждане на подпорни стени на река Берковска река, изграждане на
обществен паркинг в ПИ 03928.511.611 по КК на гр. Берковица и ремонт на пешеходен мост, водещ към
бивша сграда на хотел „Мрамор“ в гр. Берковица“ – в процес на съгласуване на работния проект и търсене
на финансиране;

Проекти в процес на подготовка и/или в процес на търсене на финансиране



⑩ Проектно предложение с наименование „Енергийна ефективност на общински сгради на територията на
община Берковица“ по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-7.020 - Енергийна
ефективност», „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие
на селските райони 2014 – 2020 г. – в процес на подготовка на проектното предложение;

⑪ Проектно предложение с наименование „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и
среда на Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007
„Модернизация на образователна среда”, Компонент 1: Образование и умения на Национален план за
възстановяване и устойчивост– в процес на подготовка на проектното предложение;

⑫ Проектно предложение с наименование „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и
обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора, гр. Берковица“ по процедура чрез директно
предоставяне № BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с
оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора на Компонент 1 „Продължаваща подкрепа за
деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания“, Подкомпонент 1.2 - Извършване
на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите
домове за стари хора по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Проекти в процес на подготовка и/или в процес на търсене на финансиране



→ С решение № 1007 от Протокол №48/08.04.2022 г. Общински съвет - Берковица прие бюджета на община 

Берковица за 2022 г. в размер на 24 355 718 лева в т.ч. държавни дейности – 16833711 лв. и общински дейности –

7522007 лв. Обща допълваща субсидия при първоначален план 15562543 лв. се увеличи с 1035102 лв. и към 

31.12.2022 г. е в размер на 16597645 лева.

→ Касово изпълнение на бюджета на Община Берковица към 31.12.2022 година:
▪ Приходната част на бюджета е изпълнена както следва: 30 355 657 лева.
▪ Към 31.12.2022 година изпълнението на разходите по функции е 25 324 711  лв.  
▪ Преходен остатък – 5030946 лв.    
▪ Капиталовите разходи отразени в отчета на бюджета, са извършвани със средства от различни 
приходоизточници и са в размер на 5692250 лева.
▪ Общински дълг към 01.01.2022 г. – 2640962 лв.
▪ Усвоени средства през годината – 3285283 лв.
▪ Бяха разплатени 1427875 лв. общински дълг в това число 499608 лв. заеми към банки.
▪ Размер на дълга към 31.12.2022 г. – общо 4498370 лв.
▪ Събираемост на собствени приходи – 85,8 % от заложения план.

② ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИХОДНА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

БЮДЖЕТ



→ Средства за спортните клубове - 140000 лв.,

културни прояви от общоградски, национален и

международен характер – 95300 лв., 350 лв. за

всяко новородено дете – общо изплатени през

2022 г. – 11690 лв. и за подпомагане дейността на

пенсионерските клубове и за хора в

неравностойно положение - 20000 лв.

→ И през 2022 година общината продължи да

привлича допълнително средства за ремонти,

строителство и инвестиции чрез използване на

Евро фондовете и други програми и проекти.

Уточненият план на европейските средства е

12865006 лв., а изразходените средства за 2022

година са в размер на 4676760 лева.



От 01.01.2022 г. до  31.12.2022 г. са обработени 7318 броя декларации и са извършени 1894 броя услуги.
→ Приходите са в размер на 2 130 703,48 лв.  
▪ ДНИ – 239677,08 лв.
▪ ТБО – 787595,93 лв.
▪ МПС – 638950,02 лв.
▪ Патентен данък – 14928,99 лв.
▪ Данък придобиване – 301194,34 лв.
▪ Туристически данък – 7083,31 лв.
▪ Глоби – 1848,00 лв.
▪ Административни услуги – 10766,00 лв.
▪ Отменен Пътен данък – 174,79 лв.
▪ Лихви – 128485,02 лв.
С цел повишаване на събираемостта са предприети следните мерки:
↗ Съставени са общо 2287 броя Акта за установяване на задължения по декларации, в т.ч. 2247 броя за 
физически лица и 40 броя за юридически, всички в размер на 699134,25 лв.
↗ предадени са 63 лица за принудително събиране на Държавен съдебен изпълнител, в т.ч. 57 са физически лица 
и 6 юридически , като сумата на предадените преписки е в размер на 25750,60 лв.  
→ В резултат на тези мерки са събрани 576852,61 лв. недобор и платени голяма част от текущите задължения.

Отдел „Местни данъци и такси” 



За отчетния период са постъпили:

▪ Приходи от наем (имущество) – 35773 лв. с ДДС.

▪ Приходи от продажба  на земя, сгради и транспортни средства – 300037 лв. с ДДС.

→ Има съставени общо 102 броя актове за общинска собственост, които са заведени в регистри за публична и

частна общинска собственост.

→ Внесени са 135 броя предложения до Общински съвет – Берковица, касаещи общинската собственост, от

които са приети 135 броя решения.

→ Сключени договори за покупко-продажба на недвижими имоти 41 броя, след решение на общински съвет –

Берковица, въз основа на проведени търгове с явно наддаване или продажба на частта на общината, като

съсобственик между общината и други лица.

→ Извършени обстоятелствени проверки по признаване право на собственост на физически и юридически лица

върху 116 броя имоти, по които са постъпили такси в размер на 2225 лв.

→ Сключени са 263 договора за наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
→ Постъпили приходи от наеми на земеделски земи от общинския поземлен фонд в размер на 226 050 лв.

Общинска собственост 



ТРОТОАРНО ПРАВО

→ Издадени разрешителни за ползване на общински терен 136 бр.

Общо събрани приходи 41828,35 лв.

→ Издадени разрешителни за удължаване на работното време за обществени мероприятия 4 бр.

Общо събрани приходи 510 лв.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

→ Издадени удостоверения за наличие или липса на задължения 293 бр.

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

→ Изготвени Наказателни постановления по Актове за установяване на административни

нарушения на РУ – гр. Берковица и общинска администрация – Берковица 63 бр.

→ Връчени писма, наказателни постановления, Актове, Обявления и други от други общини, частни

съдебни изпълнители /ЧСИ/ и други 42 бр.

ПАРКОМЕСТА

→ Издадени разрешителни за ползване на паркомясто 52 бр.

Общо събрани приходи 5575,50 лв.



Общинската политика в областта на социалните дейности на територията на община Берковица се състои от

дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот,

развитие и предоставяне на качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата

за социални услуги и използването на различни национални или структурните фондове на Европейския съюз.

Развитието на социалните услуги в общината е от особена важност за преодоляване на социалната изолация и за

осигуряване на достоен начин на живот на определени рискови групи от населението.

В изпълнение на своята социална политика Община Берковица работи активно за осигуряване на по-добри и

достойни условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск.

През отчетния период в социалната сфера се работи в следните направления:

→ Социално включване на лица с увреждания, уязвими хора и общности в неравностойно положение;

→ Грижа за възрастните хора; 

→ Повишаване качеството на живот на уязвими деца и младежи и техните семейства;

→ Развитие на капацитета на управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги.

③ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА И СПОРТ

Социална политика 



В община Берковица успешно се работи по специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Асистентската подкрепа е делегирана от държавата дейност, която се предоставя в домашна среда и извън нея.

→ Към 31.12.2022 г. на трудови договори към услугата са назначени социален работник, счетоводител и 30 лични

асистенти, полагащи почасова помощ в домашна среда на 67 потребители.

→ През последната година през услугата са преминали общо 88 потребители.

„Механизъм лична помощ“

→ Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничаване в способността му за самостоятелно

обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да

осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.

→ През отчетния период са сключени 163 нови договори и 317 допълнителни споразумения с асистентите за

увеличаване на часовата им ставка .

→ Към 31 декември 2022г. по механизма лична помощ се обслужват 162 лица с увреждания, на които са

назначени 165 лични асистента.

Социални услуги



Проект „Приеми ме 2015“

→ Проектът се реализира от Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Берковица. Проектът е
насочен още към затвърждаване предоставянето на услугата „приемна грижа" на местно ниво като алтернативна
форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

→ В Община Берковица има утвърдени 13 приемни семейства. Към 31.12.2022 г. в 11 от тях са настанени 15 деца.

Проект „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица“

→ Целевата група, обхваната в проекта включва 30 деца и младежи с увреждания и техните семейства, в това число 
и деца, настанени в резидентни услуги на територията на община Берковица. Оказва се професионална подкрепа и 
на още 60 потребители, които посещават Центъра почасово, според необходимостта на всеки от тях да получи  
логопедична, психологична и/или терапевтична помощ. 
→ До 31 декември 2022 г. по проекта са предоставени услуги на 26 деца и младежи с увреждания.



Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19  – гр. Берковица“

→ Целевите групи по проекта са:
▪ Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност
▪ Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията 
на извънредна епидемична обстановка. 
→ Храната се приготвя всеки работен ден в „Домашен социален патронаж“. Услугата се изпълнява при пълен 
капацитет, като са сключени общо 89 договора с потребители по проекта.

Проект „Патронажна грижа + Компонент 2“

→ По проекта продължава изпълнението на дейностите (направленията) от предходния проект, насочени
към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и
възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ
(материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.



Проект “Патронажна грижа + в община Берковица”

→ Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни
хора;
→ Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
→ Доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите
или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на
неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
→ Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.
→ Наети са 9 лица - 1 медицинска сестра, 1 шофьор, 1 социален сътрудник, 1 координатор и 5 домашни помощници.

→ "Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности", включва следните поддейности/мерки:
▪ Осигуряване на ЛПС;
▪ Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
▪ Тестване на персонала, новоназначените лица по проекта и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата
дейности за COVID-19.
→ Наети са 20 бр. лица на длъжност хигиенист-дезинфектатор.



От 01.10.2022 г. стартира предоставянето на „топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в Берковица“

→ Основната цел на проекта е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд
на 50 лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.
Дейностите по приготвяне и предоставяне на храната се извършат от Домашен социален патронаж - гр.
Берковица. Храната се приготвя всеки работен ден и включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж
седмично десерт.
Проектът ще се изпълнява следващите 3 години - до 30.09.2025 г., а общата му стойност е 137 712,00 лв.

→ Подадено е проектно предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл
обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“. Проектът има за цел да подпомогне социалната дейност
в общината чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на „Домашен
социален патронаж“ – Берковица. Транспортното средство ще се използва за навременна доставка на
готовата храна до домовете на потребителите на услугата.

→ В подготовка е проектно предложение по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027,
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване
на общинския капацитет”.
Проектът има за цел да подкрепи реформата в сферата на социалните услуги и улесни прехода към новите
механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.



→ В края на месец декември 2022 г., Община Берковица получи одобрение по Процедура чрез директно

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на

човешките ресурси”, 2021-2027 г.

→ Основната цел на проект „Грижа в дома в Община Берковица“ е създаване на условия за независим
и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и
устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите.
▪ Ще бъдат надградени резултатите и дейностите по процедурите за патронажна грижа, реализирани в общината,
с разширени възможности за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна
среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.
▪ Ще бъдат предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с
увреждания и възрастни, които са зависими от грижа в община Берковица - 125 потребители за 12 месеца.
▪ В началото на 2023 г. ще бъдат назначени по трудов договор 33 домашни помощници.

Одобрен нов проект



→ Финализиран бе проект „Достъпна и качествена образователни среда за

всяко дете“ по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране

на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на

вторична сегрегация“ – 2021/2022 г. на стойност 60997 лева.

→ Реализирани дейности

▪ Осигурени технически устройства – таблети, за подрастващите в училищна 
възраст и образователни комплекти за децата от детските градини;
▪ Осигурен транспорт на деца и ученици от кв. „Раковица“ до приемните детски 
градини „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“, както и до 3. ОУ „Иван Вазов“ -
Берковица;
▪ Осигурени четирима медиатори;
▪ Проведени десегрегационни дейности – психологическа и социална подкрепа;
▪ Проведенина беседи с родители и активно подпомагане на дейности за 
недопускане на сегрегация;
▪ Изпълнение на продължаващи дейности от предходни проекти.  

Образование 



→ Дейности

▪ Осигуряване на образователни комплекти за подрастващите в
училищна възраст и на децата от детските градини.
▪ Осигуряване на транспорт на деца и ученици от кв. „Раковица“ до
приемните детски и до 3. ОУ „Иван Вазов“.
▪ Осигуряване на медиатор, чиято основна роля се характеризира с
изграждане и укрепване на връзката между деца, учители и родители.
▪ Изпълнение на десегрегационни дейности – психологическа и
социална подкрепа, изграждане на позитивна нагласа у децата и
родителите към образованието като ценност. Провеждане на беседи с
родители и активно подпомагане на дейности за недопускане на
вторична сегрегация.
▪ Изпълнение на продължаващи дейности от предходни проекти
„Играй и учи“ и „Традиции и толерантност“.

Проект „Равен достъп до качествена образователни среда за всяко дете“ по Национална

програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“, в изпълнение от 11.10.2022 година

до 30.06.2023 година, на стойност 37468,40 лева.



→ За поредна година Община Берковица

подкрепи даровитите деца на Берковица с

грамота и еднократно финансово подпомагане

за постиженията им в областта на науката,

изкуството и спорта.

→ На официалната церемония по повод

празника на Берковица – 8 септември, 29 деца

и младежи, постигнали високи резултати и

заели призови места в международни,

национални, регионални и общински

състезания, конкурси, олимпиади и първенства

в областта на науката, изкуството и спорта,

получиха награди за своите успехи.

Децата – нашето бъдеще, нашата гордост и надежда! Но и наша отговорност!



Култура 

За трета поредна година Община Берковица връчи
наградите за най-добри нови сборници с разкази на
името на големия писател Йордан Радичков.
През 2022 година носител на Националнатата
литературна награда „Йордан Радичков“ е Йорданка
Белева със сборника „Таралежите излизат през
нощта“.
Наградата „Дебют“ получи Луиза Кадиян за сборника
„Безупречен свидетел“. Специална награда „Свирепо
настроение“ получи Николай Табаков за своите „Р-р-
разкази“. Трета награда спечели Радослав Бимбалов
за сборника „Млък“. За „Шекспир зад храстите“ втора
награда получи Светла Георгиева.
Над 40 нови заглавия на български автори, включили
се със сборник с разкази в конкурса за Национална
литературна награда, са предоставени на градската
библиотека „Йордан Радичков“ в Берковица. Национална литературна награда „Йордан Радичков“



През 2022 година Община Берковица отбеляза тържествено четири годишнини

◊ 260 години Часовникова кула – Берковица
◊ 150 години НЧ „Иван Вазов - 1872“ – Берковица
◊ 120 години Духова музика в Берковица
◊ 65 години Къща-музей „Иван Вазов“ - Берковица



260 години Часовникова кула

→ Годишнината беше отбелязана с 3D аудио-визуален спектакъл.

150 години НЧ „Иван Вазов“ - Берковица

→ На 18.05.2022 г. , с двучасов спектакъл, над 200 участници се включиха в концерта по случай 150 –
годишнината на НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица. Сцената събра любители на музиката, театъра и
танцовото изкуство.

65 години Къща музей „Иван Вазов“ - Берковица

→ На 19.07.2022 г., Къща музей „Иван Вазов” – Берковица отбеляза тържествено своя 65 – годишен
юбилей с откриване на гостуваща изложба с лични вещи на Вазов „Що е душата на поета?” от фонда
на Къща музей „Иван Вазов” – София.

120 духова музика в Берковица

→ Берковската духова музика е носител на годишната награда на кмета на Община Берковица за принос
към община Берковица за 2022 година.

Годишнината бе отбелязана с фестивал на духовите оркестри на 4 и 5 септември 2022 година. За шеста
година градът под Ком събра съзвездие от духови оркестри, които в рамките на два дни, представиха
своите емблематични изпълнения и радваха жителите и гостите на града.





8 септември – Празник на Берковица

Три тематични звездни вечери бяха част от празничната програма - гръцка, българска и сръбска вечер

Празникът беше съпътстван от 
множество мероприятия:

• Изложение „Произведено в 
Берковица“;

• Изложба с творби на берковски 
художници в Градска художествена 
галерия; 

• Шести Северозападен Фестивал на 
Духовата Музика – БДМ фест; 

• Международна киноложка изложба 
за всички породи кучета; 

• Фолклорен концерт „Берковица пее 
и танцува“;

• Представяне на книгата „На теб, 
Берковице“, с автор Боби Мирчев;

• „Грънчарството и Берковица“ –
изложба и представяне на филм за най-
възрастният грънчар в Берковица



За поредна година мотоклуб
„Планински братя“ – гр. Берковица събра
любители на моторите и рок музиката на
„Мото рок фест Берковица - 2022“, който
се проведе от 15 до 17 юли в парк “Св.
Георги Победоносец“ – гр. Берковица и се
реализира с финансовата подкрепа на
Община Берковица.

В рамките на два дни бяха
организирани различни състезания и игри
за посетителите на събитието, обиколка на
града, томбола с много награди. Истинска
атракция бе стънт шоуто, което се проведе
на пл. „Йордан Радичков“.

Мото рок фест Берковица - 2022



→ С масов поход до връх Ком, Берковица отбеляза 172-годишнината от рождението на Патриарха на

българската литература Иван Вазов.

→ Събитието се организира за шеста година от Община Берковица. В негова чест, на върха, се проведе

празнично тържество с литературно – музикална програма.

Масов поход до връх Ком



→ За 30-ти път бе проведен и традиционният за Берковския Балкан „Празник на малината“. В него взеха
участие 106 туристи ветерани от 20 туристически клуба от цялата страна.

→ Община Берковица организира и проведе масов поход до местност Хайдушки водопади на 25 юни 2022
г. Идеята на похода бе приемствеността между поколенията, а в него се включиха над 100 приятели на
природата от различни възрасти - от 6-годишни деца до 70-годишни ентусиасти.
На участниците бе представена беседа за красотата на българската природа, на берковския край и на
величествения Берковски Балкан.

Празник на малината и поход до местност Хайдушки водопади



Факелно шествие, празнична програма и заря стоплиха сърцата на всички присъстващи на ски писта “Ком” по случай
3 март. Малки и големи се спуснаха по пистата със запалени факли, развяха български знамена и доказаха, че
Берковица и берковчани пазят своите традиции и че огънят на българския дух, ще гори вечно.
Всички присъстващи се обединиха около големия огън под звуците на химна на Република България.
Празникът продължи с пъстри хора и възгласи „Да живее България“. Под огненият спектакъл на зарята всички си
пожелаха мир и светло бъдеще.

Факелно шествие на ски писта „Ком“



През месец март, в началото на разцъфващата пролет, Община Берковица и Музеен комплекс – Берковица
организираха инициатива, в която всяко основно училище и детска градина на територията на община
Берковица закичи със собственоръчно изработени мартеници свое дърво. На шестте дървета пред сградата
на ОбА – Берковица бяха поставени табели с името на съответното училище и на съответната детска градина,
а децата и учителите ги закичиха с ръчно изработените червено-бели уникати.



Берковица отбеляза 24 май с хилядно празнично шествие начело с Младежки духов оркестър при НЧ „Иван
Вазов“- 1872. Под звуците на химна на Светите братя Кирил и Методий участниците дефилираха с трибагреници и
балони, предоставени от Община Берковица. Шествието премина по ул. „Николаевска“ и стигна до булевард
„Мрамор“, където празникът продължи с литературно-музикална програма. В програмата се включиха ученици от
всички училища на територията на община Берковица и деца от детските градини. За финал 77 деца изпълниха
химна “Върви, народе възродени” по повод 77 години от първата Правописната реформа на българския език.

24 май



Денят на детето – 1 юни, зарадва децата на Берковица с множество инициативи, организирани от Община
Берковица. Децата се потопиха заедно в пъстрия свят на зумбата – латино денс аеробика, комбинация от
танц и тренировка. Под звуците на автентични латино ритми, меренге, салса, кумбия, регетон, бачата, хип
хоп имаха възможността да тренират и да се забавляват. Празникът продължи със спортни
предизвикателства, изненади и веселие.

1 юни – Ден на детето



→ През 2022 година бяха отбелязани и редица събития, свързани с национални и други празници в
календара: Богоявление, 174 години от рождението на великия български поет и революционер Христо
Ботев, 149 години от гибелта на Апостола на свободата, 144 години от Освобождението на България,
Възкресение Христово, 146 години от гибелта на великия поет, публицист, революционер и бунтовник Христо
Ботев, 137 години от Съединението на България.

→ Благодарение на съвместната работа на Общинска администрация - Берковица с Музеен комплекс -
Берковица се проведоха редица мероприятия: Изложба „Пътят на мартеницата - от руното до Пижо и Пенда”,
с материали от фонда на музея, изложба „Чук, чук яйчице” по повод Великденските празници с участие на
децата от детските градини на община Берковица, представяне на романа „Влахос” и среща разговор с
авторите Николай Янков и Елена Щерева, откриване на изложба живопис на художника Симеон Димитров от
гр. Берковица, конкурс и изложба на традиционни български сурвачки, фотодокументална изложба „Иван
Вазов – един живот, отдаден на България”, ученически конкурси по повод 150 години НЧ „Иван Вазов - 1872”
Берковица - „Тук се пази споменът за Вазов“ – за детска рисунка и изложба и „С Вазов в сърцето” – за
заснемане на видео клип, детска изложба „Вазовата и моята България през детските очи” с ученици от 3. ОУ
„Иван Вазов” – Берковица, Уредник за един ден – по повод Вазовите дни през месец юли, гостуваща мобилна
изложба за романа „Под игото“, представена от къща музей „Иван Вазов“ – Сопот, ретро-фото изложба на
Иван Бутаков, представяне на книгата „Любовта на Патриарха” – документален роман за Иван Вазов с автор
Бойко Беленски, възпоменателна изложба „Учителят Пешков и децата“ по повод 1 година без първия уредник
на КЦ „Йордан Радичков“ – Берковица, шарен Великден” – арт ателие по повод Великденските празници и
много други.



През месец февруари 2022 г., Община Берковица за първи
път от 20 години организира ски обучение за децата и
учениците на територията на община Берковица.

Обучението бе безплатно за децата, като за целта бяха
ангажирани трима ски инструктори, които за период от 5
седмици преподаваха уроци на начинаещи и напреднали.

В резултат на инициативата над 60 деца усвоиха основните
техники в спускането със ски.

След успешното приключване на ски обучението, Община
Берковица организира и проведе състезание по ски
„Берковски олимпиец“.

Спортни дейности и инициативи 



С финансовата подкрепа на Община Берковица продължи да
се развива Клубът по приложно колоездене, на който бе
осигурено участието в състезанията от Републиканския
шампионат. През месец октомври бе проведено Европейско
първенство по приложно колоездене, на което състезателите
от Република България завоюваха 4-то място.

Ръгби клуб „Балкански котки“ приключиха успешно своето
представяне на национално ниво, като защити Националната
титла. И юношите и мъжете са шампиони на Република
България за 2022 г.

Клубът по волейбол „Тони спорт“, СК по Ориентиране, Карате
клуб - Берковица, ФК „Ком“ - Берковица – деца, Клуб по
биатлон „Ком – Берковица“ приключиха успешно
състезателния сезон със завоювани челни места и спечелени
медали.



Политиката на местната власт в сферата на здравеопазването е насочена към подобряване и развитие на
общественото здравеопазване с акцент детско и училищно здравеопазване и хората в неравностойно положение.
→ Детските градини и учебните заведения са осигурени с необходимите медицински специалисти, оборудвани
медицински кабинети, където се извършва широка профилактична дейност с цел ограничаване на рисковите фактори
сред подрастващите;
→ Проведено е въвеждащо обучение на училищните специалисти (медицински специалисти, психолози,
педагогически съветници) по две Национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества;
→ Осигурени са добри грижи и възпитание на децата в Детска ясла - гр. Берковица, както и разнообразно и
съобразено с нормативните изисквания хранително меню в детската ясла и детската кухня;
→ Осигуряване на всички образователни институции, детска ясла и заведения за социални услуги с медицински
специалисти;
→ Осигуряване на общинските институции с финансов ресурс за необходимите дезинфектанти и защитни средства;
▪ Ограничаване на рискови от разпространение на COVID - 19 дейности;
▪ Превантивна работа сред рискови общности.
В Община Берковица работи здравен медиатор - държавно делегирана дейност, с цел подобряване достъпа на
ромите до здравните и социалните служби, преодоляване на културните бариери в общуването между ромските
общности и медицинския персонал по места, оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред
ромското население, здравно образование на ромите и активна социална работа в общността.

④ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ, ТРАНСПОРТ

Здравеопазване 



Община Берковица успешно приключи проект „Повишаване на 
ефективността на общинската здравна помощ в граничния 
регион Берковица - Бъйлещ“, осъществяван с финансовата 
подкрепа на Програма ИНТЕРЕГ V-А Румъния –България 
2014-2020

→ По проекта бе закупено оборудване за МБАЛ – Берковица -
мобилен кардиологичен кабинет - високо проходим автомобил
снабден с диагностично оборудване, ултразвукова система за
сърдечен и съдов анализ и велоергометърна система за стрес тест,
дигитален графичен рентгенов апарат, пациентски монитори за
наблюдение на жизнени показатели, ултразвукова система за общ
и абдоминален преглед, транспортен респиратор, транспортен
инкубатор за новородени и автоклав.
→ Мобилният център е предвиден и за извършване на безплатни
кардиологични прегледи от медицински специалисти в
отдалечените села от общината, населението на които изпитва
затруднения за пътуване до общинската болница.





→ Община Берковица бе домакин на съвместен обучителен
семинар за повишаване квалификацията на медицинските
експерти от Община Берковица и Община Бъйлещ.

→ Медицинските експерти се запознаха с новите технологии,
методи и добри практики в областта на сърдечно-съдовите
заболявания, диагностиката, превенцията и грижа за здравето
на населението.



→ Между Община Берковица и Община Бъйлещ бе подписан Меморандум за
сътрудничество и партньорство относно общи политики, усилия и действия в областта
на здравеопазването за развитие и реализиране потенциала на двете общини.



→ Сдружение „Култура без граници“, в партньорство с
Община Берковица, проведе лекция и консултации на
тема „Превенция и терапия на диабет“ и безплатно
измерване на кръвна захар.
→ Повече от 100 жители от община Берковица
преминаха през безплатното изследване на кръвната
захар.
→ Участниците бяха запознати със съвременните
методи за контрол на кръвната захар и диабета,
основните грижи, които трябва да се полагат за
превенция и ранна диагностика, както и при лечение и
защита от усложнения.
→ Сдружение „Култура без граници“ и проф. Михаил
Боянов посетиха МБАЛ и Медицински център – гр.
Берковица и запознаха медиците със съвременните
методи за контрол на кръвната захар и диабета. Пред
медиците проф. Боянов наблегна на основните грижи,
които трябва да се полагат както за превенция и ранна
диагностика, така и при лечение и защита от
усложнения, като сподели случаи от практиката.



→ През отчетния период Община Берковица предприе действия за включване в Програма РОМАКТ,

която е съвместна програма на Европейската комисия и Съвета на Европа.

→ Тя цели увеличаване на капацитета на местните власти за разработване и прилагане на

приобщаващи политики и планове за социалното включване на уязвими ромски общности.



→ Продължава работата по Проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени

и/или биоразградими отпадъци.

→ През пролетта на 2022 г. по повод Седмицата на гората, служители на ОбА-Берковица и ОбМ „Комунални

дейности” засадиха 300 броя фиданки (бял бор, дъб, ела, смърч, кедър, явор и люляк) в парк „Св. Георги

Победоносец“, ж.к. „Заряница“, ж.к „Стара планина“, ж.к „Изгрев“, ул. „Атанас Кюркчиев” както и в други части

на град Берковица и населените места в общината.

Въпреки усилията, които се полагат ежегодно от Община Берковица за постоянно залесяване и подмяна на

старите и изгнили дървета с нови, продължават и вандалските прояви, при които младите фиданки се

изкореняват и чупят.

▪ Осъществено почистване на опасни и болни дървета и кастрене на клони - 20 броя;

▪ Издадени становища за регистрация на животновъден обект – 1 брой;

▪ Издадени разрешителни за извозване на строителни отпадъци - 2 броя;

▪ Издадени позволителни за събиране на лечебни растения – 0 броя;

▪ Издадени удостоверения за административна регистрация на домашни кучета - 4 броя;

▪ Заловени, обезпаразитени и ваксинирани кучета – 15 броя;

▪ Участие в заседание на Епизоотичната комисия – 1 път за периода;

▪ Издадени актове за Административни нарушения - 3 броя;

▪ Издадени Наказателни постановления за 300 лева - 3 броя.

Екология



СЕДМИЦА НА ГОРАТА



→ Издадени 24 броя разрешителни за таксиметров превоз и подсигурени светлоотразителни стикери към тях.

→ Сключен договор между Община Берковица и „Бързийски хляб” ЕООД за извършване на транспортна услуга за доставка на
хляб и основни хранителни продукти за 2022 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община
Берковица, съгласно Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022
г., по маршрут: Бързия – Цветкова бара – Бързия.

→ Сключен договор между Община Берковица и „П 15 - ИНВЕСТ“ ЕООД за извършване на транспортна услуга за доставка на хляб
и основни хранителни продукти за 2022 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община
Берковица, съгласно Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022
г., по маршрут: Берковица – Пърличево – Берковица.

→ Сключени договори между Община Берковица и „Монтана автобусен транспорт“ ЕООД със седалище в гр. София за
извършване на обществен превоз на пътници.

→ Договор с „ПЛАМ ВЕС” ООД – гр. Берковица за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
Областната транспортна схема по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Берковица с маршрути „Берковица-
Черешовица”.

→ Договори с ЕТ „ГЛАРУС-ГЕОРГИ АТАНАСОВ” – гр. Берковица за извършване на специализиран превоз на ученици в община
Берковица.

Транспорт



→ Ежедневно публикуване на актуална информация в сайта на ОбА – Берковица www.berkovitsa.bg,
Фейсбук страницата, информационното табло.
→ Поддържане на актуална база данни на журналисти и потенциални поддръжници на дейността на
администрацията.
→ Изграждане и поддържане на ефективна комуникация с партньорите на администрацията от бизнес и
медийния сектор.
→ Публикации и актуална информация на информационни сайтове.
→ Обновяване визията на в-к Ком – цветен, тираж 500 броя. Разпространява се безплатно в повече от 20
обекта в града. Това е и един от информационните канали, при който резултатно се стига до общността.
Новата визия на вестника се възприема от гражданите с одобрение и задоволство.
→ Публикуване на официалния сайт на Община Берковица www.berkovitsa.bg на заповеди, обяви,
съобщения, уведомления.
→ Поддържане на рубрика в сайта на Община Берковица – НЕ НА ВАНДАЛИЗМА! Прилагане на снимков
материал на вандалски прояви на територията на община Берковица.
→ Ежеседмично спазване на стандартите за публичност и видимост на администрацията при различни
събития, които се организират от нея или други външни за ОбА събития.
→ Следене и информиране за важни протоколни събития, свързани с партньори на администрацията,

медии или други, които са важни за живота на организацията.

→ Прозрачност и отчетност в дейностите на всички звена на общинската администрация.

⑤ ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА И СЪСТОЯНИЕ НА 
АДМИНИСТРАЦИЯТА

http://www.berkovitsa.bg/


→ Информационното обезпечаване на гражданското общество чрез публикуване на необходимата

информация в местните медии, регионални ежедневници, информационните табла и сайта на Община

Берковица е на добро ниво. В сайта на Община Берковица информацията се разширява и гражданите

могат да се информират подробно за дейността на Общинския съвет - Берковица и Общинска

администрация – Берковица. Публикуват се нормативни актове, програми, отчети, информация за

услуги, информация за търгове и конкурси и др.

→ На заявилите достъп до обществена информация такава е предоставена съгласно нормативните

изисквания.

→ През изминалата 2022 г. в Общинска администрация – гр. Берковица са постъпили общо 35 бр.

заявления по Закона за достъп до обществена информация. От тях 27 бр. са постъпили от физически лица

и 8 бр. от неправителствени организации. Писмените заявления са 17 бр., а електронните заявления – 18

бр. По вид на информацията 35 бр. са служебна информация. Темите, по които е искана обществената

информация са: 3 бр. упражняване на права и законни интереси, 1 бр. изразходване на публични

средства, 31 бр. контролна дейност на администрацията.



⑥ ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ

Видеонаблюдение – поддръжка и изграждане

→ От началото на 2022 година са монтирани нови и подменени стари (неработещи) камери на
възлови места в град Берковица.
→ В края на месец септември бе подменена камерата на бул. „Мрамор“ и е насочена към детската
площадка.
→ През месец август бе монтирана нова камера в парк „Здравец“.
→ През месец август бе монтирана и специализирана камера за наблюдение на регистрационни
номера на бързодвижещи се автомобили на изхода на с. Бързия в посока Петрохан.
→ През месец май при бензиностанция ОМВ в град Берковица, бе извършена подмяна на камера,
специализирана за наблюдение на регистрационни номера на бързодвижещи се автомобили.
→ През м. април бе подменена камерата, находящата се в центъра на град Берковица, насочена към
площад „Йордан Радичков“.
→ През годината бяха извършени ремонтни дейности на вече монтирани камери - IR прожектор за
камера в с. Гаганица.

Всяка камера е свързана в РПУ - Берковица, откъдето се осъществява видеоконтрола.



→ Община Берковица поддържа уличното осветление, както на територията на града, така и на

17 села на територията на общината.

→ Регулярно се осъществява обход на населените места за извършване на необходимите

ремонтни дейности по осветителната мрежа в т.ч. подмяна на лампи, подмяна на тела за улично

осветление, проводници.

→ За 2022 година са монтирани 40 бр. нови осветителни тела, подменени са 355 бр. (PL)

eнергоспестяващи лампи 36W, 190 бр. LED E27 eнергоспестяващи лампи с мощност от 12W до

20W и 45 бр. 30W E27. Закупени са и материали, необходими за поддържане изправността на

улично осветление включващи дросели, стартери, рекордоман, биметални клеми, рогатки,

изолатори, контактори и часовници.

→ В град Берковица функционира кабелно радио (радиоточка) за поддръжката на което е

използван ППВР 200 м.

Община Берковица се стреми да поддържа мрежата за улично осветление в изправно

състояние, а всяка появила се нередност да бъде отстранена в максимално кратки срокове.

Улично осветление и кабелно радио



→ Съгласно утвърдения План за сигурност бе проведен периодичен инструктаж на служителите от
Общинска администрация - Берковица относно правилата за поведение при заплаха от терористичен акт.

→ Бяха проведени две симулативни тренировки на тема „Действия при откриване на неидентифициран
багаж на първи етаж в сградата на Община Берковица и последвало анонимно телефонно обаждане за
поставено взривно устройство“ и „Получен сигнал за намерено самоделно взривно устройство в сградата
на Община Берковица“.

Сигурност



Основните принципи, водещи в дейността на специалистите от звената за административно обслужване са:

▪ равнопоставено, честно и любезно отношение към всички граждани, в това число и към гражданите в
неравностойно положение;

▪ открито общуване и осигуряване на изчерпателна, леснодостъпна и на разбираем език информация;

▪ стремеж към качествено и срочно изпълнение на услугите;

▪ търсене на обратна връзка, която показва доколко потребителите са удовлетворени от качеството на
предлаганите услуги;

▪ съвместна работа с други институции, което цели осигуряване на комплексно обслужване на
потребителите;

- услуги, достъпни за всички, които се нуждаят от тях чрез различни канали.

→ За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. година в „Центъра за административно обслужване“ са
регистрирани входящи документи – 17610 броя, изходящи документи - 6339 броя.

⑦ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ



→ През отчетния период са подадени и обработени актуализационни съобщения от служба

ЕСГРАОН, свързани с промени на информацията за гражданското състояние на лицата, с постоянен и

настоящ адрес в община Берковица - 3121 броя.

→ Издадени удостоверения по гражданско състояние и гражданска регистрация – 3093 броя.

→ За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са родени 138 деца с постоянен и настоящ адрес в
община Берковица. Починалите лица за горепосочения период са 348 с постоянен и настоящ адрес в
общината.

→ Регистрираните към 31.12.2022 г. сгради в режим на етажна собственост в Община Берковица са
145 (сто четиридесет и пет) броя.

→ Сдружения на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, вписани в Регистъра по чл.
44 от ЗУЕС - 74 броя.

→ Добиване на дървесина (меки широколистни видове, твърди широколистни видове и иглолистни 
видове) извън горски територии от ОПФ на стойност 19 632 лв.

→ Издадени разрешителни за отсичане на над 5 броя дървета , до 5 броя дървета и дървета в 
регулация на стойност - 5482 лв.

→ Издаване на разрешение за отсичане на декоративни дървета на стойност 253 лв.
→ Издадени разрешителни за сеч – 135 броя 
→ Издадени превозни билети за извозване – 3649 лв.



Резултатите от усилията на Община Берковица, насочени

към оптимизиране на предоставяне на услуги и подобряване

на връзката администрация – гражданин са:

▪ Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните
процедури;

▪ Спестяване на усилия, средства, труд и време на гражданите и
администрацията. Електронни услуги;

▪ Актуална информация в реално време;

▪ Повишена прозрачност за процесите и услугите;

▪ Максимална обективност в обслужването;

▪ Ограничаване на корупционните фактори.



→ Стратегия за управление на общинската собственост в община Берковица за периода 2022 г. – 2023 г.;

→ Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за

2022 година в съответствие с разпоредби на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване,

управление и разпореждане с общинско имущество;

→ Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

на Община Берковица за периода 2022 – 2024 г.

→ Стратегически план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица 2022-2024 г.;

→ Годишен отчет на кмета на община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на община

Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2021 г.;

→ Общински план за младежта за 2022 година;

→ Календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2022 г.;

→ Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и

контрол на публичните предприятия на Община Берковица;

→ Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби;

→ Програма за опазване на околната среда на община Берковица 2021-2028 г.;

Приемането на нормативни актове, измененията в тях, приемането и отчета по бюджета, се

извършват задължително след провеждане на публично обсъждане с обществеността.

Приети нормативни актове и документи през 2022 г.



→ Програма за управление на отпадъците на територията на община Берковица 2021 – 2028 г.;

→ Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. (втори етап) на Община Берковица;

→ Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник;

→ Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Берковица през 2021 г.;

→ Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Берковица за периода 2022-2024

година;

→ Бизнес план за новия регулаторен период 2022-2026 г. на „ВиК-Берковица“ ЕООД;

→ Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица

(2021-2027 г.) през 2021 година.

Приети нормативни актове и документи през 2022 г.



1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните

такси и цени на услуги на територията на община Берковица и Приложенията към нея – актуализирана шест

пъти;

2. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ

на жители на Община Берковица;

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане

с общинско имущество на Община Берковица – актуализирана два пъти;

4. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и

сигурност на територията на Община Берковица – актуализирана два пъти;

5. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на

територията на Община Берковица;

6. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища;

7. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни

нужди и за настаняване под наем в общински жилища;

8. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на

собственост в търговските дружества и сключването на договори за съвместна дейност на Община Берковица;

Актуализирани нормативни актове и документи през 2022 г.



Община Берковица бе отличена за втори пореден път с
Европейски етикет за иновации и добро управление на местно
ниво.
Етикетът се присъжда за постигнато високо качество на
управлението в Общината и удостоверява, че управлението в
дадена община отговаря на определени общоевропейски
изисквания за качество на предоставяните административни
услуги. За нас той е не само награда, но и стимул да подобрим
своето управление в интерес на гражданите. Той е вид
потвърждение за ежедневните усилия, упоритост и
прозрачност на общинската администрация.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ КРИСТАЛЕН ПРИЗ И ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО 
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО



„Тази награда е признание за добрата екипна
работа на администрацията и стимул да
надграждаме постигнатото.
Независимо от трудните времена, в които
живеем, ние работим с отдаденост и желание в
интерес на гражданите и непрекъснат стремеж
да променяме и развиваме Община Берковица към
по-добро.
Той не би имал смисъл, ако не сме в помощ и
подкрепа на хората.
Благодаря на целия екип от Общинска
администрация за професионализма и усърдието,
с които работят за благото на всички граждани
на община Берковица.“

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица





Всяка година има своите предизвикателства.
Изпратихме 2022 година с радост и удовлетворение от постигнатото!
Останахме верни на традициите! Развяхме гордо българското знаме от 2016 метра! Отбелязахме
празници за душата, за планината и за децата! Чествахме тържествено четири годишнини, значими
за нас, берковчани, и за историята на нашия град.
Вярвам, че 2023 година ще бъде също толкова успешна и благодарение на екипната работа, ще
продължим да съхраняваме нашите традиции, култура и обичаи.
С поглед към бъдещето посрещаме с нови идеи редица проекти, водени от стремежа да превърнем
общината в предпочитана дестинация за отдих и туризъм.
Обръщам се с благодарност към всеки един, включил се активно в инициативи за развитието на нашия
град. Благодаря за идеите, за труда и за любовта Ви. Убедена съм, че в света няма по-голяма сила от
обединената обща енергия. Мисля, че успяваме да я постигнем заедно, водени от обичта към
Берковица. Затова този отчет, който представям, не е мой персонален, а наш, общ.
Със сигурност ни предстои още много работа, но смятам, че началото вече е поставено. Мисията на
институцията и пътят, който избрахме са свързани с убеждението, че за Берковица трябва да се
говори като за град, в който човек може да се възползва от невероятната природа на региона, място,
в което да живее спокойно и да отглежда децата си.
Това задължава всеки един от нас да допринася за тази кауза с труда си, идеите си и любовта си към
Берковица – нашето късче от Рая!

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица



www.berkovitsa.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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