
Кметът на Берковица  Димитранка Каменова участва 
в заседание на Управителния съвет на Националното 
сдружение на общините, което  се проведе в 
Търговище на 13.07.2012 г. Дневният ред включваше 
разглеждане на резултатите от проведените  
заседания на Комитетите по наблюдение на ОП, както 
и предложения за финансовата рамка за общините 
за 2013 год.Членовете на УС обсъдиха предложения 
за промени в Закона за енергийна  ефективност, 
подготовката на нов Закон за местно самоуправление, 
изводи, актуални въпроси и  резултати от важни 
срещи на  Националното сдружение. Кметовете  
разгледаха и предложенията на Столична община 
за  разработване на мерки за намаляване на 
популацията на безстопанствени кучета. Срещата   
завърши  с  разглеждането на  актуални проблеми  
на общините от  регион  Търговище,  където се 
провежда  изнесеното заседание на управителния 
съвет на НСОРБ.  Следващото  изнесено заседание 
на УС на сдружението е в началото на септември в  
Берковица.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА 
ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА 

УС НА НСОРБ

ИНЖ. ПЕТЪР  ЯКИМОВ – 
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

С  Решение N 1929-НС София, 23.07.2012 г., на 
основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс ЦИК 
реши: Обявява за избран народен представител 
в 12 МИР-Монтана, Петър Илиев Якимов от 
листата на ПП „ГЕРБ”. На 26.07.2012 г. от 9:00 часа в 
Народното събрание инж. Петър Якимов  положи 
клетва като народен представител. В тази връзка 
на свое заседание ОИК- Берковица  от  25 юли 
2012 г. взе решение следващия в листата на ГЕРБ – 
Мариетка Горкова Дамянова да е новият общински 
съветник в ОбС Берковица. Тя  положи клетва на 
извънредна сесия на Общински съвет, свикана  на 
основание чл. 9, ал. 4 от Правилника за дейността 
на ОбС Берковица, във връзка с решение на ЦИК 
от 23.07.2012 г. , която  се проведе на 27 юли 2012 
г. от 17:00 часа в заседателната зала на общината 
с единствена точка в дневния ред за избор на 
Председател на ОбС Берковица.

ШИВАШКА ФИРМА ЩЕ ОТКРИЕ 
ЦЕХ В БЕРКОВИЦА

Откриване на шивашки цех в Берковица, който 
ще даде работа на много хора, предвижда кметът 
Димитранка Каменова. Интерес към изграждането 
на цеха проявява фирма „Капаска”, с която 
вече са проведени първоначални разговори. На 
поредната среща с представители на фирмата 
общинското ръководство със съдействието на 
областния управител са обсъдили действията по 
преотреждането на имота за цеха и пускането му в 
експлоатация в началото на септември. Основните 
теми, които се разискват са също инициативите 
на кмета Димитранка Каменова за понижаване на 
безработицата, за подобряване на инфраструктурата 
и др. Г-жа Каменова информира още, че общината 
е кандидатствала с над 10 проекта по различни 
програми, включително към еврофондове, част от 
които вече са одобрени.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТПУСКА 
СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУЗ
Във връзка с недостиг на квалифицирани 
специалисти в сферата на администрацията и 
строителството, Община Берковица  учреди  
стипендии за следните специалности: Строителство 
на сгради и съоръжения – един брой стипендия, 
петгодишен план на обучение, УАСГ – София; 
Публична администрация – един брой стипендия, 
петгодишен план на обучение, УНСС – София. Със 
свое решение  Общински съвет – гр. Берковица 
даде съгласие за отпускане на два броя стипендии 
съгласно приложени критерии (стипендия за 
успех и социална стипендия). Стипендиите ще се 
изплащат със средствата от бюджета на Община 
Берковица, приет с Решение 98 от протокол 
№5/17.02.2012 г. 
КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ 
НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУЗ
 Стипендия за успех: кандидатът трябва да 
притежава диплом за завършено средно 
образование с успех не по-малък от 5.50; кандидатът 
трябва да е положил изпит и да е приет в една от 
по-горе посочените специалности; кандидатът се 
задължава да поддържа среден успех над 5.00 на 
семестър (при понижаване на успеха за повече 
от един семестър, стипендията се прекратява и 
кандидатът се задължава да върне отпуснатите 
средства по стипендията на Община Берковица); 
след дипломирането си, кандидатът подписва 
договор за работа в Общинска администрация 
Берковица със срок 5 години.
Социална стипендия: допустими кандидати са лица, 
при които доходът на член от семейството е под 
350 лв. бруто на член от семейството; кандидатът 
трябва да притежава диплом за завършено средно 
образование с успех не по-малък от 4.50; кандидатът 
трябва да е положил изпит и да е приет в една от 
по-горе посочените специалности; кандидатът се 
задължава да поддържа среден успех над 5.00 на 
семестър (при понижаване на успеха за повече 
от един семестър, стипендията се прекратява и 
кандидатът се задължава да върне отпуснатите 
средства по стипендията на Община Берковица); 
след дипломирането си, кандидатът подписва 
договор за работа в Общинска администрация 
Берковица със срок 5 години.

НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ 
ИНЖ. ПЕТЪР ЯКИМОВ – „ЩЕ 

ПРОДЪЛЖА ДА РАБОТЯ В ИМЕТО 
НА БЕРКОВИЦА”

Минути преди началото на извънредното заседание 
на ОбС Берковица бившият председател и настоящ 
народен представител инж. Петър Якимов 
благодари на всички съветници и служители на 
ОбА за съвместната работа. Г-н Якимов подчерта, че 
ще продължава да насочва усилията си в името на 
Берковица. Народният представител от Берковица 
получи много поздравления и пожелания за още по 
усърдна работа в Народното събрание. Кметът на 
града Димитранка Каменова поздрави инж. Петър 
Якимов с думите, че между община и общински 
съвет винаги е имало доверие и екипност, и затова 
са успявали. „Нашата задача е  да продължим да 
работим и да се развиваме” – допълни още г-жа 
Каменова. От името на всички общински съветници 
и присъстващи Ваня Каменова също поздрави 
новоизбрания депутат, с пожелания да оправдае 
гласуваното му доверие и с ясна визия за бъдещо 
развитие да работи за Северозападния регион.

ИНЖ. ЮЛИЯН ИВАНОВ Е 
НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС 

БЕРКОВИЦА

На извънредно заседание на ОбС Берковица на 
27.07.2012 г. общинският съветник инж. Юлиян 
Иванов от групата на ПП „ГЕРБ” бе избран за 
председател на местния парламент. Това стана с 
тайно гласуване на 19 общински съветника при 
предложена само една кандидатура. Комисия по 
избора в състав: Генчо Триков – председател и 
членове Ася Велиславова и д-р Иван Иванов обяви 
изборните резултати, които са : 16 гласа „за”, една  
недействителна бюлетина и два празни плика. 
Изборът  на нов председател на Общински съвет се 
наложи, заради влизането на инж. Петър Якимов  
като народен представител в Парламента. В 
началото на заседанието новоизбраният общински 
съветник от листата на ГЕРБ – Мариетка Горкова,  
положи клетва и зае мястото на инж. Якимов.

ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
сряда, 01 Август 2012 г., БРОЙ 144(85).      Разпространява се  безплатно! 
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1.Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им / 2012 год.-одобрен, предстои 
избор на изпълнител, начин на фин: КП 33.10-2012 Център за образ. интегр. на децата и учениците от етническите малцинства, ст-ст:17 942,00 лв.
2.Красива Б-ия - блок Б, етаж 1 и 2 на ДСХ с отделение за лежащо  болни   / 2012 год- одобрен, в процес на изпълнение, начин на фин: МТСП 212 000 лв, и 48 000 
лв. собствени , стойност на проекта: 260 000, 00 лв.
 3.Детска площадка в град Берковица - програма "Чиста околна среда" - бул. Мрамор  / 2012 год.- одобрен, предстои подписване на договор с ПУДООС, начин на 
фин: ПУДООС, стойност на проекта: 10 000, 00 лв.
4."Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), находящ се в УПИ IV-344, кв. 68 по плана на гр. Берковица" / 2011год .Подаден  за класиране към УО, начин на 
фин: НПРСР , стойност на проекта: 537 276,99 лв.
5."Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност"   / 2011 год.-одобрен, одобряване 
на СМР-документация от УО, начин на фин: ОП"Регионално Развитие" МРРБ, стойност на проекта: 1 015 667,77 лв.
6."МИГ - Берковица - Годеч" / 2012 год.-одобрен, в процес на изпълнение, наичн на финансиране: ДФ "Земеделие", стойност на проекта: 3 895 000,00 лв.
7."МИГ - Западна Ст.Планина - Копрен -Миджур"/ 2012 год.-одобрен, в процес на изпълнение, начин на фин: ДФ "Земеделие", стойност: 2 730 000,00 лв. 
8.Създаване на инфраструктура за инфраструктурна мрежа по отношение на електронните, административни услуги в общините Брусарци, Берковица и 
Бабушница, Пирот, Сърбия  / 2012 год. Подаден за класиране към УО, (Водеща община - Брусарци) ТГС - България Сърбия, ст-ст: 838 273,31евро /1 639 520 лв. 
9."Помощ в дома за независимост и достоен живот”  / 2012 год. Подаден за класиране към УО, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, стойност 
на проекта: 209 256,34 лв.
10.Ремонт на стадиона и спортни съоръжения находящи се в ПИ 03928.509.72, парцел I, кв. 16 по кадастралната карта на гр. Берковица / 2012 год. 
Предадена за класиране към УО , начин на фин: ТГС - България - Сърбия, стойност на проекта: 643 708,81евро /1 258 985 лв.
11. Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч   / 2012 год. 
одобрен, предстои сключване на договор с МРРБ (водеща община - Община Вършец, партньори - Берковица и Годеч), ОПРР, ст-ст: 431 240,00 лв.
Обща сума: 12 004 888,10 лева

СЕСИЯ

На проведено редовно заседание на ОбС Берковица 
на 19 юли 2012 г. местният парламент не даде 
съгласие за промяна действащата цена на ВиК 
услугите в общината. От докладна записка РД-92-00-
463 /11.07.2012 г./, внесена от председателя на ОбС 
инж. Петър Якимов става ясно, че „ВиК” Берковица 
е оповестило в средства за масова информация 
своите намерения за повишаване цената на водата 
без знанието на  Общински съвет и Кмета на 
община Берковица. ВиК – дружеството, чиито 
принципал е Общински съвет  е подало и заявление 
до ДКЕВР, внесено на 19 април 2012 г. за повишаване 
цената на водноснабдителните услуги в община 
Берковица. От направените справки става ясно, 
че съгласно Наредбата за регулиране на цените на 
водноснабдителните и канализационни услуги, не 
е спазен едномесечния срок, предвиждан в чл.18 и 
практически не е извършено обществено обсъждане. 
От 10.07.2012 г. тече 14-дневен срок, съгласно чл.25, 
ал.1 от Наредбата за регулиране цените на ВиК 
услугите, за мнения и възражения по предложените 
проекто-решения на ДКЕВР за повишаване цената 
на ВиК услугите в Община Берковица. В тази връзка 
ОбС  реши, че е нарушена процедурата и ДКЕВР е 
подведена за изготвянето на доклада и проекто-
решението, както и не даде съгласие за промяна 
действащата цена на ВиК услугите в общината. 
Общински съвет Берковица и кметът Димитранка 
Каменова са единодушни, че трябва да се спазят 
всички процедури, да се чуе мнението на хората и 
да се обсъди социалната поносимост на евентуално 
повишение цената на водата. По време на сесията 
бе гласуван и Отчета на ДДМУИ Берковица и 
Защитено жилище за 2011 г., и промяна структурата 
на ОбА във връзка с изискванията на Наредба за 
прилагане на Класификатора на длъжностите  в  
администрацията. В края на заседанието в точката за 
питания, предложения и становища по обществено 
значими въпроси кметът, Димитранка Каменова 
отговори на поставени от съветниците въпроси. 
Стана ясно, че от следващата седмица започва 
изкърпването на дупките в града и освежаване на 
маркировката. Предстои и асфалтиране на пътя за 
с. Бистрилица и с. Комарево след приключване на 
процедурите, а от началото на месец септември 
шивашка фирма ще отвори врати в Берковица.

ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНА И 
ПЪЛНОЦЕННА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ДЕЦАТА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД 

ЧРЕЗ ИНОВАТИВНО МОТИВИРАНЕ 
НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ”

На 29.06.2012 община Берковица подписа договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
за Проект „Ефективна и пълноценна интеграция 
на децата от ромски произход чрез иновативно 
мотивиране на родителите им“, по  Приоритет 
1 от Тригодишната програма за дейността на 
ЦОИДУЕМ 2010-2012: “Интеграция на ромските 
деца и ученици чрез десегрегация на детските 
градини и училища в обособените ромски 
квартали и създаване на условия за равен достъп 
до качествено образование извън тях”, одобрен 
във връзка с изпълнение на чл. 3 от Правилника за 
устройството, дейността и организацията на работа 
на Центъра за образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства (обн. ДВ, бр. 
40 от 2006 г.) и Програма за дейността на Центъра 
за образователна интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства за периода 2010- 2012 
г. ( приета с Решение на Министерски съвет № 601 
от 02.09.2010 г.) и План за дейността на Центъра за 
образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства за 2011 г. Проекта има за 
цел създаване на комплексна среда от подкрепящи 
мерки за улесняване на образователното и социално 
интегриране на децата от ромски произход и 
техните семейства. Чрез основните групи дейности: 
“Образователни и мотивационни дейности, 
свързани със задържането на децата в детските 
градини”; “Работа с родители”; “Работа в общността” 
и “Осигуряване на информираност и публичност 
по проекта” ще се апробира иновативен подход 
за информиране и мотивиране на родителите за 
промяна и утвърждаване на позитивно отношение 
и поведение в посока присъствие на децата им в 
приемните детски градини и пълноценно участие в 
образователните и възпитателни процеси. Основна 
идея е през времето на пътуване на децата от 
отдалечения ромски квартал да бъдат придружавани 
от медиатор  и от поканен (за деня) родител, на които 
да бъдат предоставени информационни материали 
по критични бъдещи заплахи за децата като 
трафик на хора, дрога и проституция. Очакването е 
различните придружаващи родители да споделят в 
общността идеите от преживяната сутрешна беседа. 
Допълнителна «стационарна» дейност е планирана 
за реализиране в наличните обществени помещения 
в квартала, където с помощта на опитния партньор 
на проекта (Обществен съвет по образованието 
/ОбСО/ Берковица), ще бъдат реализирани 
конвенционалните “Работа с родители”и “Работа в 
общността” с дидактични материали, собственост 
на партньора.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
На 29.06. 2012 г. Община Берковица внесе в Агенция 
за социално подпомагане проект по Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-
2013 г. Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG051PO001-5.1.04  „ПОМОЩ  
В  ДОМА”. Стойността на проекта „Помощ в дома за 
независимост и достоен живот” е  209 256,34 лева. 
Целта е предоставяне на социални услуги в домашна 
среда чрез Звено за услуги в домашна среда към ДСП 
Берковица. Основна дейност на Звеното ще бъдат 
почасово предоставяни социални услуги,  които ще 
включват: помощ при общуването и поддържането 
на социални контакти, развлечения и занимания в 
дома и извън него, помощ в дома, текущо и основно 
почистване на дома (подреждане и хигиенизиране 
на обитаваното от потребителя помещение, 
измиване на прозорци и врати, баня, кухненски 
уреди и др.), помощ при хранене (приготвяне на 
храна с продукти на потребителя, подготовка и 
подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране), 
битови услуги (закупуване на хранителни продукти, 
хигиенни материали, лекарства и вещи от първа 
необходимост със средства на клиента; заплащане 
на такси и данъци със средства на клиента, др.) и 
т.н. Проектът ще обхване 60 лица с различна степен  
на увреждания, с частична и трайна невъзможност 
за самообслужване, както и възрастни хора, които 
изпитват затруднения при самообслужване и 30 
безработни лица  в трудоспособна възраст, които ще 
предоставят пакет от социални услуги в домашни 
условия.

РАБОТНА ВИЗИТА В СЪРБИЯ
Ръководството на община Берковица, заедно 
с представители на дружество „Ком 2016” и 
общински съветници  посетиха сръбския курорт 
„Бабин зуб”, намиращ се на 60 км. от град Княжевац. 
Целта на визитата е запознаване с изградената 
инфраструктура на ски-курорта и обмяна на опит. 
„Бабин зуб“ е най-посещаваният в Сърбия курорт 
и през лятото, и през зимата. Върху немалка част от 
Западна Стара планина, известна с името на рида 
Бабин зуб, са разположени хотелски, туристически 
и ски център. 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН 
ФЕСТИВАЛ “БАЛКАНЪТ ПЕЕ И 

ТАНЦУВА”
Фестивалът „Балканът пее и танцува”  ще се проведе 
на 8 и 9 септември 2012 г. Организатори са община 
Берковица и НЧ „Иван Вазов 1872”. Целта на 
проявата е популяризиране на българския фолклор 
– градски, автентичен и обработен.Раздели: 
Градски фолклор – стари градски песни, показ на 
градски костюми; Духови, жанрови  и  сватбарски 
оркестри; Фолклорно танцово изкуство; Народни 
песни; Народни обичаи, легенди, гатанки; Показ на 
народни  носии; Фолклор на етнически групи; 

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА  07.11.2011 - 03.07.2012 Г.
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                                                                 В това число по параграфи    По източници на финансиране  
№ФУНКЦИИ                              ВСИЧКО   $51Осн.  $52 Придоб.  $53 Придоб.  $55 Кап.  цел. субс     .собст. с-ва      други Изпълн. 30.06.2012 
                                                                              Рем. ДМА         на ДМА          на НДМА          Трансфер
І.ФУНКЦИЯ"ОБРАЗОВАНИЕ"            
1Отопл. с-во- І ОУ - 2012 г,           5200                            5200                                               5200  
2Рем. ОУ с.Замфирово - 2012 г,    10000              10000                                                            10000  
СМР и стр. надзор за обект :
Прем. от диз. гориво на горива газ-
метан на ЦДГ "Малина" - 2012 г.  5210                 5210                                                                                             5210                                                              5 376
СМР и стр. надзор за обект :
Прем. от диз. гориво на горива газ-
метан на ЦДГ "Пр. дъга" - 2012 г. 5210                 5210                                                                                             5210                                                                            3 672
СМР и стр. надзор за обект :
Прем. от диз. гориво на горива газ
-метан на ЦДГ "Звънче" - 2012 г. 5246                 5246                                                                                             5246                                                              4 236
Укр. осн. сграда 
ЦДГ" Звънче"- 2011 г.                     940                   940                                                       940                                                                 940
ІІ.ФУНКЦИЯ "СОЦ. ДЕЙНОСТИ"         
Осн. ремонт сграда 
Дом. соц. патронаж                   7 000                 7000                                                    7 000   
1СЪФИНАНСИРАНЕ ПО 
ПРОГР "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"         
1,2Вътрешен ремонт на блок В в Д
СХ първи и втори етаж -Б-ца     7569                 7569                                                                 7569                                                7569
2Парно котле   за ЦНСТ- 2012г.   5000                            5000                                                  5000  
3Обзав. гот. печка и ком. конф. 
с принтер на Защ. ж-ще -2012г.    5000                            5000                                                  5000 
ІІІ.ФУНКЦИЯ" СТРОИТЕЛСТВО И БКС"         
1Засн. на спорт. площадка,
 Климатично у-ще - 2011 г.      1120                            1120                                     1120                                                              1 120
2Засн.на д. сп. площадка - 2011 г.   350                              350                                       350                                                                 350
3Засн. на парц. план към обект:
"Преч. станция" с.Бързия - 2012 г. 750                    750                                                       750                                                                 750
4Проект. ремонт на стадион и изгр. 
на спорт. съораж. в гр. Б-ца     29040 29040                                                   29040   
5Стр. надзор на ремонт на стадион и 
изгр. на сп. съораж. 
в гр.Б-ца- 2012г,                   10943  10943                                                   10943  
6Съф. прогр. и
 проекти в т.ч.:                              108 256             108256                                                                                                     108256  
7СЪФ. ПО ПР.
 "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"     40431 40431                                                               40431                                              40431
11Изготвяне на техн проект 
на обект:Калето - 2011 г.       3850                                                      3850                                                              3 850
12Констр. стан. с графична част ,ПБЗ и ТП
 на обект Ремонт детска площадка
 ДДЛРГ "Л.Тенева" Б-ца-2011г.          847     847                                                                                               847                                                                               847
13Ремонт детска площадка 
ДДЛРГ "Л. Тенева"- Б-ца-2011г-     4 668  4 668                                                     4668                                                              4 668
ІV.ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"         
1Рехаб. Общинска 
пътна мрежа - 2012 г,                  298700            298700                                                298700   
V.ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"         
1Осн. ремонт и пристр.не на обществена 
т-на в к-во с.Бързия - 2012г,          10000 10000                                                   10000   
VІ.ФУНКЦИЯ " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"         
1Рентг. тръба за ком. 
томограф - 2011 г,                   18744                                                 18744                               18744  
2СМР и строителен надзор за обект :
Прем. от диз. гориво на горива газ-
метан на Д. ясла -Б-ца-2012г.      5254                   5254                                                                                             5254                                                                           5 206
ФУНКЦИЯ " ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА"         
1СРР на Ч-ще 
"Ив. Вазов"-Б-ца-2010г.       5872    5872                                                     5872   
                         ОБЩО:  595 200             555 036            16 670        0                18 744                395 000            200 200                      0                              79015

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА- ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И 
ПАРАГРАФИ ЗА 2012 Г.

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ „ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ”
С писмо РД-37-63 /13.07.12г./  до кметовете на общини, областният управител на Монтана Ивайло Петров призовава за подкрепа и онлайн гласуване в 
националната кампания на в-к „Стандарт”, озаглавена „Чудесата на България”. Целта на кампанията е да бъдат определени нови кандидатури от материалното и 
нематериално културно-историческо наследство на България, които да бъдат предложени за включване в списъка на ЮНЕСКО.  След преминалото в периода 
м. март – м. юни 2012 г. експертно гласуване и определяне на предложенията, които да бъдат включени в списъка на ЮНЕСКО, следва провеждането на втория 
етап от кампанията – Национално онлайн гласуване от български граждани. Чрез гласуването по интернет ще бъдат класирани окончателно и така подбраните 
от експертна комисия предложения. За Северозападна България одобрените кандидатури за онлайн гласуване са: в категорията за нематериално наследство – 
Чипровските килими от Област Монтана, духовият оркестър – „Дунавски ритми” от Видин, стародавният обред „Калуша” от Враца, танцуване и детски игри 
от Видин; в категорията за материално наследство – Белоградчик, Магурата и крепостта Баба Вида. Официалният интернет адрес на кампанията, който ще бъде 
активен в периода м. юни – м. октомври 2012 г., и на който ще може да бъдат подкрепени направените от експертната комисия предложения е:www.bgchudesa.
com . Обявяването на резултатите от кампанията ще се състои на 3 октомври 2012 г. по време на спектакъла „Чудесата на България”, който ще се проведе в 
зала 1 на НДК, гр. София. Нека заедно да подкрепим кандидатурите от Северозападна България и с гордост да разпространяваме обектите от материалното и 
нематериално културно-историческо наследство на България.
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ПРОМЯНА РАЗМЕРЪТ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК
Съгласно Раздел VІІ – Туристически данък,  чл. 61, 
ал. 1 от Закон за изменение и допълнение на Закона 
за   местните данъци и такси, Общински съвет 
определя размера на туристическия данък в граници 
от 0,20лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка, съобразно 
населените места в общината и категорията на 
средствата за подслон, и местата за настаняване. 
В тази връзка с Решение №233 от Протокол №9 от 
22.06.2012г. Общински съвет – Берковица определя 
туристически данък, плащан за ползване на средство 
за подслон и място за настаняване, считано от 
01.07.2012г., както следва:
1. за обекти с категория 1 звезда – 0,40 лв. за нощувка;
2. за обекти с категория 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка;
3. за обекти с категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
С туристически данък се облагат нощувките, 
данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки. 
Дължимият данък се внася от данъчно задължените 
лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през 
който са предоставени нощувките. Съгласно чл. 49, 
ал. 1 и 2 от Закона за туризма лицата, извършващи 
хотелиерство, са длъжни да водят регистър на 
настанените туристи и за реализираните от тях 
нощувки, включително по гражданство на туриста, 
както и да заверяват ежемесечно регистъра в 
съответната община.

ОБА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА 
КОНКУРСИ ЗА „ЧИСТО 

НАСЕЛЕНО МЯСТО” И „ЧИСТ И 
ПРИВЕТЛИВ КВАРТАЛ”

Конкурсът за „Чисто населено място” на 
територията на Община Берковица ще се проведе 
от 20.08.2012 г. до 24.08.2012 г. по следните критерии: 
чистота на улиците; чистота на тротоарите; 
поддържане на зелените площи  в границите на 
населеното място; състояние на площадките, на 
които се разполагат контейнерите; наличие на 
нерегламентирани сметища. Посочените по-горе 
критерии ще бъдат оценявани по шестобална 
система. При събран най-голям брой точки, 
населените места се класират на I, съответно II 
и III място. Класирането ще бъде извършено от 
комисия, определена със заповед на Кмета на 
Община Берковица. За призовите три места ще се 
връчат грамоти и парични награди.
Конкурсът  за „Чист и приветлив квартал и най-
добре поддържана цветна градина от общността 
на общински площи” на територията на град 
Берковица, който ще се проведе от 27.08.2012 г. до 
31.08.2012 г. ще е по следните критерии: чистота на 
тротоарите и около жилищните сгради /от трева 
и битови отпадъци/; поддържане на кварталните 
зелени площи и междублокови пространства; 
състояние на площадките, на които се разполагат 
съдовете за отпадъци – контейнери и кофи. 
Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани 
по шестобална система. При събран най-голям 
брой точки, кварталите се класират на I, съответно 
II и III място. Класирането ще бъде извършено 
от комисия, определена със заповед на Кмета 
на Община Берковица. За призовите три места 
ще се връчат грамоти и предметни награди за 
облагородяване на квартала.
Заявленията за участие в конкурса „Чист и 
приветлив квартал и най-добре поддържана 
цветна градина от общността на общински площи” 
се подават до 20.08.2012 г. в ЦУИГ на Общинска 
администрация Берковица. В заявленията е 
необходимо да бъдат посочени: трите имена, адрес 
и телефон на лицето, отговорник от съответния 
квартал. При приключване на конкурсите, 
комисията ще състави протоколи и ще обяви  
класирането в срок до 9 септември  2012 год.

ПРАЗНИК НА БАЛКАНА И 
ПРАЗНИК НА МАЛИНАТА

Информираме Ви, че на 4-5 август 2012 г. в зона 
Ком – територията около хижите ще се проведе 
Празника на Балкана. За доброто настроение на 
присъстващите на 04.08.12 г. /събота/ от 20.00 часа 
ще свири  оркестър “Миро Бенд”. Предвидено е и 
запалване на огън на поляната.
На 10-12 август в  зона  Ком ще се отбележи 
Празника на малината, 55 години клуб “Туристи 
ветерани” и 105 години на организирано 
туристическо движение в Берковица.

В СЕЛО ЧЕРЕШОВИЦА 
НАПРАВИХА ОБРОК ЗА ЗДРАВЕ И 

БЕРЕКЕТ

И тази година жителите и гостите на берковското 
село Черешовица се събраха край оброчния камък, 
за да направят традиционният оброк за здраве и 
берекет. Традицията е много стара, а ритуалът се 
извършва за предпазване от бедствия. Оброкът в 
Черешовица винаги се прави на Илинден и включва 
приготвяне на курбан от жертвено агне и молитва. 
Водосветът бе отслужен от архимандрит Антим 
и местния свещенник, а на оброка присъстваха 
хора от 6 до 90 години. Осветените росни капки, 
разпръснати с китка босилек докоснаха главите на 
всички за здраве и берекет. Трапезата бе отрупана 
с различни блюда и вкусната курбан-чорба, дело 
на местните майстори готвачи.

ПРИЕМНА НА ЧЕЗ В БЕРКОВИЦА
На 3, 4 и 5 септември от 9.00 до 17.00 часа в 
офиса на Тип-Топ Куриер, гр. Берковица ул. 
„Александровска“ № 12,  ще работи ПРИЕМНА 
за обновяване и корекция на данни на клиенти 
на ЧЕЗ. В нея можете да заявите допълване или 
корекция на лични данни,   пререгистрация, 
смяна на адрес и различни уточнения с цел 
актуализация на информация за клиентите на 
дружеството.  Гражданите, които искат да посетят 
приемната, трябва да са титуляри по партидата, 
за която се заявява услугата, или да носят в себе 
си нотариално заверено пълномощно, издадено 
от титуляра.  За справка ще ви бъде необходима 
и лична карта, както и следните документи: За 
пререгистрация е необходим документ, доказващ 
правото на владеене на имота \нотариален акт, 
нотариално заверен договор за покупко-продажба 
на имота, удостоверение за наследници, договор 
за наем и др.\.За промяна\корекция на лични 
дании и\или адрес на потребление е необходим 
документ, оказващ местонахождението на имота 
\нотариален акт, нотариално заверен договор за 
покупко-продажба на имота, договор за наем, 
удостоверение от Общинска администрация и 
др.\.УСЛУГИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ! Приемната се 
реализира със съдействие на кмета на Община 
Берковица Димитранка Каменова и нейния екип.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД 
„НА КОМ”

Ако искате да се откъснете за малко от напрегнатото 
ежедневие и да прекарате един приятен ден сред 
природата, каним ви да се присъедините към нас 
на 25 август от 9 часа пред нова хижа Ком над град 
Берковица.
Събираме се приятели на пешеходния туризъм, 
за да изкачим един от най-високите върхове в 
северозападна България – връх Ком. Той е един 
от стоте национални туристически обекта на 
България, вдъхновил нашия велик писател и 
любител на местните красоти Иван Вазов да напише 
стихотворението си „На Ком“.
Ще се поразтъпчете, ще си спечелите нови приятели, 
а ехото ви ще се смеси с ефира над Берковския 
Балкан. Заповядайте на туристически поход „На 
Ком“!
Събитието се организира от naseverozapad.com, 
exooo.com, 100obekta.com и Радио Беркк-М с 
подкрепата на Агенция Фокус. 

ИЗЛОЖБА НА СИМЕОН 
ДИМИТРОВ

На 27 юли 2012 г. в Етнографския музей в 
Берковица бе открита изложба на млад художник. 
Неин автор е  Симеон Димитров. Изложбата със 
своята тематика и светоусещане,  е попаднала 
на точното място, а именно Етнографски музей, 
носещ духа и традициите на българското, 
българския бит и спомена за нашите минали 
поколения. В живописните платна на автора 
се усеща една носталгия и любов към селото 
– селския бит с изваждането на светлина на 
отделни обекти, на фигури, на къщи.Той успява 
да създаде една атмосфера, близка до театралната 
сцена в своите пейзажи и картини. Интересни са 
и интериорните предмети, на които той изписва 
малки пейзажи, които биха могли да красят всяка 
една  къща. Симеон Иванов Димитров е на 25 
години от град София.  Започва да се занимава  
с рисуване преди 10г. През този период има две 
самостоятелни изложби. Първата се провежда 
през 2007г. в галерия „Колаж”в София, втората 
изложба е през 2008г. в галерия „Севънт”. И двете 
изложби съдържат произведения само с живопис, 
масло върху платно и акварел. Върху керамика 
започва да рисува едва през 2011г. и настоящата 
изложба  гр. Берковица за момента е единственото 
място, на което могат да се видят подобни негови 
произведения. Рисуването при него е нещо като 
късно открит вроден талант, тъй като започва 
да рисува на 16-17 годишна възраст и на всички 
техники и похвати, които използва се е научил 
сам, четейки книги свързани с рисуването. 
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