ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
сряда, 02 януари 2013 г., БРОЙ 149(85).
Разпространява се безплатно!

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,

За нашата община 2012 беше година на
предизвикателства, породени от кризисните
процеси. Безспорно е, че имаме своите постижения,
които ще определят живота ни занапред. Успехите
издигат нашето самочувствие, но и ни задължават
да приемем новите предизвикателства. Свършихме
доста работа, но до края на мандата ни предстои да
реализираме още много неща. Убедена съм, че ще
успеем, защото полагаме усилия да изпълняваме
поетите ангажименти, защото думите ни се
превръщат в дела и най-вече, защото искаме
да живеем в една по-добре уредена, модерна и
преуспяваща община. Всекидневно се препъваме
в трудностите на ежедневието, но не трябва да
преставаме да се борим за това, което заслужаваме, а
именно по-добър живот за нас и нашите деца. Като
кмет на община Берковица, аз и моите колеги няма
да пожалим усилия и енергия, за да се доближим
все по близо до тази цел ! През отминаващата
година всички ние – местна власт, общински
съвет, граждани, институции и бизнес, работихме
усилено водени от общата цел – успешното
развитие на общината. Изказвам искрената
си благодарност към всички за подкрепата,
разбирането, съпричастността и успешната
съвместна работа за просперитета на община
Берковица. Предстои ни много работа, предстои ни
нова, изпълнена с още по-големи предизвикателства
2013 година. Ще продължа да разчитам на
енергията на всички хора, които обичат Берковица.
Ние имаме голямо предимство – можем да се
обединяваме в трудни ситуации и да работим усилено!
Нека Новата 2013 да бъде година, в
която
всички
заедно
ще
работим
за
достойното развитие на община Берковица!
На всички граждани и приятели на община
Берковица, най-сърдечно пожелавам здраве и сили,
ползотворни дела, добруване и разбирателство,
радост
и
благополучие
в
семействата.

БЛАГОДАТНА
И
ЩАСТЛИВА
НОВАТА 2013 ГОДИНА !
ОБЯВА

Офисът за военен отчет при община Берковица
обявява, че със Заповед N ОХ-808/ 23.11.2012
г. на Министъра на отбраната на Република
България е разкрита процедура по обявяване
на войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански, средни
или висши училища, във военните формирования
от сухопътните войски. За повече информация
посетете сайта на община Берковица www.berkovitsa.bg и офиса за военен отчет стая 207, ет.
2, тел: 0953/ 88-802 – мл. експерт Иван Тошев.

ЧЕСТИТА НОВАТА 2013
ГОДИНА !

На жителите в община Берковица желаем
сполука и надежда, вяра и оптимизъм.
Бъдете здрави и щастливи, и нека
очакванията за добри дни да се сбъднат !
Вярваме, че с общи усилия и воля можем
да превърнем Берковица в добро място
за живеене ! Това ни вдъхва надежда и
сигурност, че заедно се движим в правилната
посока към преодоляване на трудностите и
решаване проблемите на нашето ежедневие !
Бъдете здрави, щастливи и обичани!
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
Инж. Юлиян Иванов
Председател на ОбС Берковица

РОЖДЕСТВЕНСКИ БЛАГОСЛОВ

изменения във формата на живота, нито
пък с някаква"хармония" на смятаните за
противоречиви елементи на някаква въображаема
"жизнена енергия" или нещо друго подобно.
Христовото рождество не ни обещава някакво
мъгляво блаженство или абстрактна вечност; то
поставя "в нашите ръце" потенциала за лично участие
в свещения живот и любов на Бога в едно безкрайно
духовно възрастване. То ни дава възможност не само
"да получим осиновение" (Гал. 4:5), но също и да станем
"участници в божественото естество" (2 Петр. 1:4).
И когато днес, изправени пред света с цялото му
величие и блясък чудейки се как да живеем, как да
се спасяваме, пътят е един и той е Христос. Целият
християнски род сега се обръща към един Младенец,
към Дете, Което лежи в ясли, за да покаже на света,
че това „е безумство за ония, които гинат, а за нас,
които се спасяваме, е сила Божия". (1Кор.1:18)
Този Младенец за всяка една християнска душа е
вдъхновение за живот, защото: "В Него имаше живот,
и животът беше светлината на човеците". (Йоан 1:4)
Това е нашата вяра, това е нашата надежда, това е
и нашата любов, без които не можем да живеем,
не можем да съществуваме. Христос каза: „Аз съм
пътят и истината и животът; никой не дохожда
при Отца, освен чрез Мене" /Йоан 14:6/. Без Него,
човечеството не може да живее и преуспява, защото
животът е в Него, спасението е в Него. На това
ни учи Рождество Христово, да бъдем свободни,
да бъдем личности в Христа - Богомладенеца.
Сега, когато се обръщаме към Светлината-Христос,
нека подражаваме на призива Му, по думите на
св. ап. Павел „защото плодът на Духа се състои
във всяка доброта, правда и истина" /Ефесяни
5:9/ Човечеството има нужда да живее в доброта,
в правда, в истина, а тези ги няма без Христос.
Тогава тези житейски добродетели ще бъдат
спасителни и вдъхновяващи човешките същества,
когато прозрем и приемем в сърцата си лежащия
днес в ясли Младенец-Христос, приемем го в нас и
създадем жилище у нас, в което Той да живее. Към
това в този момент сме призовани и от Светата
Църква, подтикнати да придобиваме не земното,
а вечното, не тленното, а нетленното, да събираме
богатство не на земята, а на небето за вечността.
Светата Църква няма да престане да възвестява
- с цялата сила, придобита през нейния над
двухилядолетен опит, че Младенецът, Който лежи
във Витлеемските ясли, е "упование на всички земни
краища",Словото и целта на живота, изкуплението,
изпратено от Бога на Неговия народ, тоест на целия
свят, за всички човеци и времена. Споделяйки
тази блага вест, нека, възлюбени в Господа братя и
сестри с духовност, трезвост и мъдрост посрещнем
Младенеца - Христос. Призовани от рождественския
камбанен звън да отидем в Божия храм и бъдем едно
с Рождественската радост, да я носим в сърцата си, да
знаем и помним, че великият и свят ден на Рождество
- първенец и начало на всички празници - сипе
зарите си, като приканва всеки от нас към духовно
въздигане и среща с Вечния по дни, Който стана
Младенец заради нас. От все сърце поздравяваме
любезните читатели на вестник „КОМ" със
Светлото Рождество Христово и настъпването на
Новата 2013 година, молитствено им пожелаваме
да бъдат озарени от светлината на Божествения
Младенец, та да подражават на Божествената
правда и бъдат достойни чеда на Бога и светата ни
Родна Българска православна църква! Амин.

+ Видински митрополит Дометиан
„Младенецът, Който лежи във Витлеемските ясли
е упование на всички земни краища", /патриарх
Вартоломей, РП - 2008 г./Възлюбени в Господа братя и
сестри, скъпи любомъдри поклоници на Младенеца
Христос, Отново сърцата ни тържествуват и заедно
с ангелите в съзвучие с рождественския камбанен
звън издигат глас пеейки и възпявайки „Слава във
висините Богу и на земята мир, между човеците
благоволение" /Лук. 2:14/. "По благодатта на БогОтец Единородният Син и божествено Слово Божие,
Който е в недрата на Отца, единосъщен с Отца и
Светия Дух, предвечният и съвършен Бог, Който е
безначален, снизхожда към нас като Негови чеда,
ставайки напълно човек, и извършва онова, което
е по-ново от всичко ново, единственото ново нещо
под слънцето" (Точно изложение на Православната
вяра). Това въплъщение на Сина Божи е не
просто символично, както въплъщенията на
многобройните богове в митологията; то е реалност,
една наистина нова реалност, единственото ново
нещо под слънцето, което е станало в конкретен
исторически момент по време на управлението на
император Октавиан Август, сред един богоизбран
народ, от дома и рода Давидов (Лук. 2:4), а именно
Витлеем Иудейски, със спасителна цел, да достигаме
съвършенство, като образ и подобие на Бога.
Събитието на въплъщението на Божието Слово ни
дава възможност да достигнем крайните предели
на нашата природа, които не се отъждествяват
нито с "доброто и красивото" на древните елини и
"правдата" на философите, нито със спокойствието
на будистката "нирвана" и трансцеденталната
"съдба" - "карма" чрез предполагаеми неспирни На многая и благая лета!
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Агенцията по вписванията
„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА
за трети прием на заявления за подпомагане
по мерките от Стратегия за местно развитие
на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”.
Финансовата помощ по мерките от Стратегия за местно
развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”
се реализира с финансовата подкрепа на Европейския
съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Териториален обхват: Проектите се изпълняват на
територията на МИГ- Берковица и Годеч. Заявленията за
подпомагане и съпътстващите ги документи се подават
в оригинал и едно копие на хартиен носител, заверено
с гриф „Вярно с оригинала” с подпис на официалния
представител на кандидата (по съдебно решение) и едно
копие на електронен носител (CD), в запечатан плик
в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч” на адрес: гр.
Берковица, 3500, пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116 лично, по пощата с обратна разписка или по куриер.
В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час
на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на
пощенската пратка в офиса на “МИГ – Берковица и Годеч“.
Заявления подадени след крайния срок няма да бъдат
разглеждани. Заявления по мерки: „Модернизиране
на земеделските стопанства”, „Разнообразяване към
неземеделски дейности” и „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия” се приемат: Начален
срок за подаване на заявления за кандидатстване: 09:00
часа на 07.01.2013 г. Краен срок за подаване на заявления
за кандидатстване: 16:30 ч. на 22.02.2013 г.
„МОДЕРНИЗИРАНЕ
НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
СТОПАНСТВА”
I.Цели на мярката:1.Подобряване цялостната дейност и
конкурентноспособността на земеделските стопанства
на територията на МИГ - Берковица и Годеч чрез
модернизирането на производствените условия и
въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи
за производството на качествени земеделски продукти; 2.
Подобряване опазването на околната среда; 3. Спазване
стандартите на Общността и подобряване на условията
в земеделските стопанства по отношение сигурността
и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното
отношение към животните.
II.Кой може да кандидатства: Земеделски производители
и признати организации на земеделски производители,
регистрирани на територията на МИГ- Берковица и
Годеч, отговарящи на условията на чл.4 от Наредба №
8/03.04.2008 г. на МЗХ.
III.Допустими дейности по мярка „Модернизиране на
земеделските стопанства”: По мярката ще се подкрепят
проекти, включващи инвестиции в материални и
нематериални дълготрайни активи (сгради, земеделска
техника и инвентар, трайни насаждения), с цел:
1.Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и
подобряване на наличните производствени материални
и/или нематериални активи, и/или 2.Подобряване на
сътрудничеството с производителите и преработвателите
на земеделски продукти, и/или 3.Опазване на околната
среда, включително с намаляване на вредните емисии
и отпадъци, и/или 4.Увеличаване използването на
възобновяеми природни ресурси и подобряване на
ефективността на използваните при производството
суровини (само за посрещане на енергийните нужди
на земеделската дейност на кандидатите), и/или 5.
Подобряване условията на труд, и/или 6. Подобряване
на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните,
екологичните и други условия на производство, и/или
7.Подобряване качеството на произвежданите земеделски
продукти, и/или 8.Подобряване на възможностите за
производство, преработка и маркетинг на биологични
земеделски продукти.
IV.Финансови параметри на проектите: Минималният
размер на общите допустими разходи за един проект е
7 000 лева. Максималният размер на общите допустими
разходи за един проект е 200 000 лева.
„РАЗНООБРАЗЯВАНЕ
КЪМ
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ
ДЕЙНОСТИ”
I.Цели на мярката: 1.Насърчаване на разнообразяването
към неземеделски дейности на територията на МИГ
Берковица и Годеч;
2. Насърчаване на създаването на възможности за
заетост и повишаване на доходите на територията на
МИГ Берковица и Годеч;
3. Насърчаване на развитието на интегриран туризъм на
територията на МИГ Берковица и Годеч.
II.Кой може да кандидатства: За подпомагане могат да
кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически
лица (ЮЛ), които са:
1. Регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите и вписани в Търговския регистър към

2. Регистрирани като земеделски производители по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за
тютюна и тютюневите изделия;
III.Допустими дейности по мярка „Разнообразяване към
неземеделски дейности”: Финансова помощ по мярката
се предоставя за инвестиции в неземеделски дейности.
Специфични за територията допустими дейности:
1.Развитие на интегриран селски и рекреативен туризъм
– създаване на семейни хотели (къщи за гости) ново
строителство, реконструкция на съществуващ сграден
фонд в селата; 2. Туристически услуги, свързани с
опазване и експониране на места с историческо, културно,
природно и религиозно значение, изкуства, традиционни
производства и занаяти; 3. Разнообразяване и развитие
на предлаганите услуги на територията; 4. Преработка
и обработка на специфични за територията продукти;
5. Развитие на местните занаяти; 6. Производство на
енергия от ВЕИ и биомаса.
IV.Финансови параметри на проектите: Минималният
размер на общите допустими разходи за един проект е
10 000 лева. Максималният размер на общите допустими
разходи за един проект е 200 000 лева.
„ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ”
I.Цели на мярката: 1.Насърчаване на растежа и създаване на
нови работни места в микропредприятия за неземеделски
дейности на територията на “МИГ Берковица и Годеч”;
2.Насърчаване на предприемачеството на територията на
“МИГ Берковица и Годеч”; 3. Насърчаване развитието на
интегриран туризъм на територията на “МИГ Берковица
и Годеч”.
II.Кой може да кандидатства: За подпомагане могат да
кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ)
и юридически лица (ЮЛ), които: 1.Новорегистрирани
или съществуващи микропредприятия, ЕТ, работещи
в неземеделски сектори, регистрирани по Търговския
закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
2.Имат седалище или клон със седалище, като
кандидатите, открили клоновете са допустими само, ако
и седалището на лицето, открило клона е на територията
на МИГ или постоянен адрес за физическите лица на
територията “МИГ Берковица и Годеч”;
III.Допустими дейности по мярка „Подкрепа за създаване
и развитие на микропредприятия”. Финансова помощ се
предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.
Специфични за територията допустими
дейности:
1.Развитие на интегриран селски и рекреативен туризъм
– създаване на семейни хотели (къщи за гости) ново
строителство, реконструкция на съществуващ сграден
фонд в селата; 2.Туристически услуги, свързани с
опазване и експониране на места с историческо, културно,
природно и религиозно значение, изкуства, традиционни
производства и занаяти; 3. Разнообразяване и развитие
на предлаганите услуги на територията; 4. Преработка
и обработка на специфични за територията продукти;
5. Развитие на местните занаяти; 6. Производство на
енергия от ВЕИ и биомаса.
IV.Финансови параметри на проектите: Минималният
размер на общите допустими разходи за един проект е
10 000 лева. Максималният размер на общите допустими
разходи за един проект е 200 000 лева.
Заявления по мерки: „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти”, „Първоначално
залесяване на неземеделски земи”, „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”, „Насърчаване на туристическите дейности”,
„Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” и „Обновяване и развитие на населените места”
се приемат: Начален срок за подаване на заявления за
кандидатстване: 09:00 часа на 07.01.2013 г.
Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване:
16:30 часа на 19.04.2013 г.
„ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И
ГОРСКИ ПРОДУКТИ”
I.Цели на мярката: 1.Подобряване на цялостната дейност,
икономическата ефективност и конкурентноспособността
на предприятия от хранително- преработвателната
и горската промишленост на територията на “МИГБерковица и Годеч” чрез:
а) по- добро използване на факторите за производство;
б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;
в)подобряване на качеството и безопасността на храните
и тяхната проследяемост;
2. Постигане на съответствие със стандартите на
Общността.
3. Подобряване опазването на околната среда.
II.Кой може да кандидатства: ЕТ или ЮЛ, които са
физически или юридически лица, регистрирани по
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Търговския закон или Закона за кооперациите, които са
микро и малки предприятия;
III.Допустими дейности по мярка „Добавяне на
стойност към земеделски и горски продукти”: 1.
Добавяне на стойност чрез преработка на специфична
за територията земеделска продукция, вкл. подобряване
на възможностите за производство на биологични храни
чрез преработка на първични земеделски биологични
продукти; 2. Преработка, маркетинг и развитие в
съответствие със стандартите на ЕС на сектор “ Мляко
и млечни продукти”; 3. Преработка, маркетинг и
развитие в съответствие със стандартите на ЕС на
сектор “Месо и месни продукти”; 4. Производство на
храни за животновъдството; 5. Преработка и маркетинг
на пчелни продукти; 6. преработка и/или маркетинг на
горски продукти (диворастящи плодове, билки и гъби)
само за микропредприятия; 7. Производство на енергия
чрез преработка на първична и вторична биомаса от
растителни и животински продукти;
8. Първична преработка на дървесина, съгласно
приложение № 2 на Наредба № 18/26.06.2008 г.
(инвестиции, свързани с използване на дървесината
като суровина, и е ограничена до работни операции,
извършвани преди индустриалната преработка и без
производството на мебели) -Както и всички допустими
дейности, съгласно Наредба 18/26.06.2008 г. за прилагане
на мярка 123: 1. Внедряване на нови и/или модернизиране
на наличните мощности и подобряване на използването
им, и/или 2. Внедряване на нови продукти, процеси и
технологии, и/или
3. Намаляване на себестойността на произвежданата
продукция, и/или
4. Постигане на съответствие със стандартите на
Общността, и/или
5. Подобряване на сътрудничеството с производителите
на суровини, и/или 6.Опазване на околната среда
(включително намаляване на вредните емисии и
отпадъци), и/или 7.Увеличаване на производството и
използването на енергия от възобновяеми енергийни
източници, и/или 8. Подобряване на безопасността и
хигиенните условия на производство и труд, и/или 9.
Подобряване на качеството и безопасността на храните
и тяхната проследяемост, и/или 10. Подобряване на
възможностите за производство на биологични храни
чрез преработка на първични земеделски биологични
продукти, и/или 11. Подобряване на защитата и
хуманното отношение към животните
IV.Финансови параметри на проектите: Минималният
размер на общите допустими разходи за един проект е
20 000 лева. Максималният размер на общите допустими
разходи за един проект е 200 000 лева.
„ПЪРВОНАЧАЛНО
ЗАЛЕСЯВАНЕ
НА
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”
I. Цели на мярката: 1.Увеличаване на лесистостта в
равнинните райони;
2.Намаляване на ерозията и предпазване на земята от
маргинализация;
3.Подобряване на водния баланс в подкрепените
територии
II.Кой може да кандидатства: 1.Физически лица,
еднолични търговци и юридически лица, собственици на
неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
2.Общините Берковица и
Годеч, ако притежават
неземеделски земи с площ над 1,0 ха; 3. Държавните
горски стопанства (ДГС), управляващи гори и земи
от държавния горския фонд на територията на “МИГ
Берковица и Годеч”, ако стопанисват неземеделски земи
с площ над 1,0 ха.
III. Допустими дейности по мярка „Първоначално
залесяване на неземеделски земи”: Финансова помощ се
предоставя за създаване на горски култури, включващи
следните дейности: 1.създаване на горски култури,
което включва: а) изготвяне на технологичен план за
залесяване; б) почвоподготовка; в) транспорт и временно
съхранение на посадъчния материал; г) закупуване на
посадъчен материал; д) разходи за труд при залесяване; е)
ограждане на залесената територия;
2. поддържане на създадените горски култури, което
включва:
а) попълване (презасяване или презасаждане);
б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5
години след залесяването.
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният
размер на общите допустими разходи за един проект е
2 000 лева. Максималният размер на общите допустими
разходи за един проект е 50 000 лева.
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И
ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ”
I. Цели на мярката: 1.Подобряване на горския потенциал
на територията на общините Берковица и
Годеч
чрез намаляване на опасностите от горски пожари и
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други природни бедствия посредством въвеждане на
превантивни дейности; 2. Възстановяване на горите,
пострадали от горски пожари и други природни бедствия
на територията на МИГ Берковица и Годеч; 3. Въвеждане и
подобряване на превантивни дейности за намаляване на
опасността от горски пожари.
II.Кой може да кандидатства: 1.физически лица, еднолични
търговци и юридически лица, собственици на гори и земи
от горския фонд на територията на “МИГ Берковица
и Годеч”; 2. общините Берковица и Годеч, собственици
на гори и земи от горския фонд; 3. държавните горски
стопанства (ДГС), управляващи гори и земи от държавния
горския фонд на територията на МИГ Берковица и Годеч.
III. Допустими дейности по мярка „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”: 1.Възстановителни дейности: Почистване на
площите пострадали от горски пожари, ветровали и други
природни бедствия; Презалесяване на пострадалите гори,
чрез използване на местни дървесни видове;
Създаване и подобряване на депа за съхранение на
дървесината в случаите на природни бедствия.
2.Превантивни дейности за борба с горските пожари:
Създаване или подобряване на противопожарна
инфраструктура
–
лесо-културни
прегради,
противопожарни полоси, минерализовани ивици и т.н.;
Закупуване на оборудване за противопожарни депа;
Строителство и подобряване на площадки за хеликоптери;
Строителство и подобряване на водоизточници за борба
с пожарите; Строителство и подобряване на постоянни
наблюдателни пунктове, закупуване на средства за
наблюдение и комуникация; Строителство и подобряване
на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;
Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане
на иглолистните култури в широколистни или смесени
дървостои.
Горската пътна мрежа и нейното развитие е част
от устойчивия лесоустройствения проект (УЛУП).
Самият УЛУП има Оценка на въздействието върху
околната среда и е минал през консултационен процес.
За това строителството и подобряването на горски
път заложен в УЛУП няма да се нуждае от Оценка
на въздействието върху околната среда. Всяко друго
строителство на горски път трябва да има такава оценка.
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният
размер на общите допустими разходи за един проект е 2
000 лева. Максималният размер на общите допустими
разходи за един проект е 50 000 лева.
„НАСЪРЧАВАНЕ
НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ”
I.Цели на мярката: 1.Насърчаване на растежа на доходите и
създаването на заетост на територията на “МИГ Берковица
и Годеч” чрез подпомагане развитието на интегриран
селски туризъм; 2. Разнообразяване и подобряване
на туристическата инфраструктура, атракциите и
съоръженията за посетители в територията на МИГ
Берковица и Годеч.
II.Кой може да кандидатства: 1. Общините Берковица и
Годеч; 2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ),
регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, които имат седалище на територията на
общините Берковица и Годеч.
III.Допустими дейности по мярка „Насърчаване на
туристическите дейности”: 1.Изграждане или обновяване
на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или
атракции за посетителите:
a)атракции за посетителите и места за отдих и развлечения:
посетителски центрове за представяне и експониране на
местното природно и културно наследство; изграждане на
малки по размер атракции на открито и закрито; малки по
размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове
за временни изложения с туристическа цел;
b)съоръжения и места за спорт и отдих: туристически
и
колоездачни
пътеки;
инфраструктура
и
съоръжения
за
рафтинг,
пешеходен
туризъм,
планински
туризъм
и
други
спортове;
c)съоръжения
за
обществена
инфраструктура
информационни
пунктове,
информационни
табла
и
пътепоказатели
за
туристическите
места и маршрути, заслони и съоръжения за
безопасност и т.н.; инвестиции за реконструкция на
паметници на културата от национално значение.
2.Разработване и маркетинг на туристически продукти:
a)разработване на туристически маркетингови стратегии
на местно ниво и информационни материали;
разработване
на
електронни
системи
на
местно
ниво
за
резервации.
IV.Финансови параметри на проектите: Минималният
размер на общите допустими разходи за един проект е
20 000 лева. Максималният размер на общите допустими
разходи за един проект е 200 000 лева.
„ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО” и от
територията на “МИГ Берковица и Годеч” до културни,
спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

4. Подобряване достъпа на населението от теритарията
на “МИГ Берковица и Годеч” до социални услуги и
по-специално този на децата и уязвимите групи от
населението; 5. Подобряване достъпа до услуги, свързани
с информационните и комуникационните технологии.
II.Кой може да кандидатства: 1.Община Берковица,
2.Община Годеч, 3.Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани по ЗЮЛНЦ,
4.Читалища, регистрирани по Закона за народните
читалища, с адресна регистрация и дейност
на територията на “МИГ Берковица и Годеч”.
III.Допустими дейности по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони”:
По мярката ще се подкрепят проекти, включващи
инвестиции в инфраструктура и оборудване за:
1.Строителство,
реконструкция
и
рехабилитация
на съществуващи общински пътища и мостове;
строителството на нови пътища се подпомага в
изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже
важни социални и икономически ползи;
2.Строителство/реконструкция/рехабилитация
на
водоснабдителни системи и съоръжения;
3.Строителство/реконструкция/рехабилитация
на
канализационни системи и съоръжения;
4.Изграждане
или
рехабилитация
на
малка
инфраструктура за управление на животинските отпадъци
(само трупосъбирателни площадки);
5.Изграждане или рехабилитация и оборудване на
инсталации/мощности за производство на топлинна и/
или електрическа енергия за сгради общинска собственост
и/или сгради, които предоставят различни обществени
услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане
на разпределителна мрежа за биогорива или произведена
от биомаса или други възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
6.Инвестиции
за
подобряване
на
енергийната
ефективност на общински или други сгради,
използвани за предоставяне на обществени услуги;
7.Изграждане на нови или подобряване на съществуващи
центрове за предоставяне на културни услуги (културни
центрове, театри, библиотеки), включително създаването
на мобилни такива;
8.Изграждане или подобряване на центрове за отдих,
свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и
др.);
9.Изграждане или подобряване на центрове за социални
услуги:
a)грижи за деца (детски ясли, детски градини),
включително специализиран транспорт;
b)грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като
дневни центрове и др.), включително специализиран
транспорт;
10.Изграждане
или
подобряване
на
центрове,
предоставящи услуги, свързани с използването на
информационни и комуникационни технологии (здравни
съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.),
включително създаването на мобилни центрове;
IV.Финансови параметри на проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за
един проект е 20 000 лева.
Максималният размер на общите допустими разходи за
един проект е 200 000 лева.
„ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА”
I. Цели на мярката:
Подобряване на средата за живот в населените места от
“МИГ Берковица и Годеч”.
II. Кой може да кандидатства:
1. Общини Берковица и Годеч; 2. читалища, регистрирани
по Закона за народните читалища; 3.местни поделения на
вероизповедания, регистрирани като юридически лица;
4.граждански дружества на физически и/или юридически
лица, създадени с цел извършване на строителни
работи във връзка с обновяване на фасади на частни
сгради и външни прилежащи пространства, включени
в интегриран план за обновяване на населеното място в
общини Берковица и Годеч;
5. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
III. Допустими дейности по мярка „Обновяване и развитие
на населените места”: 1. рехабилитация на обществени
зелени площи - паркове и градини, детски площадки и
съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения; 2.
реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно
историческо и културно значение и подобряване на
прилежащите пространства, включително вертикална
планировка;
3. реконструкция и ремонт на сгради с религиозно
значение
и
подобряване
на
прилежащите
пространства, включително вертикална планировка;
4. ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите
пространства, както и вертикална планировка, ако са
включени в интегриран план за обновяване на населеното

място; 5. реконструкция и изграждане на улична мрежа,
тротоари, площади, улично осветление; 6. изготвяне на
интегрирани планове за обновяване на населеното място,
ако планът включва някоя от изброените инвестиционни
дейности; 7. реконструкция (рехабилитация), ремонт на
паметници на културата от национално значение, обявени
за такива от Националния институт за паметниците на
културата (НИПК).
V.Финансови параметри на проектите: Минималният
размер на общите допустими разходи за един проект е
20 000 лева. Максималният размер на общите допустими
разходи за един проект е 200 000 лева.
Подробна информация и пълен пакет от документи за
кандидатстване по образец са публикувани на интернет
страницата на „МИГ – Берковица и Годеч”: http://www.migbg.org/ . Документите за кандидатстване по образец могат
да бъдат получени и в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”.
„МИГ – Берковица и Годеч” си запазва правото да променя
приложените образци на формуляри и документи за
кандидатстване при всяко изменение на основната
нормативна уредба.
За контакт:
гр. Берковица 3500,
пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116,
тел. 0953/ 89 116; 0953/ 96 529; 0882 938 261

ОБЯВА

ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРКОВИЦА
На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във
връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 45, т. 1 и чл. 46, ал. 1, 2, 3, 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и Решение № 377 от Протокол № 16/22.11.2012
година на Общински съвет – Берковица и Заповед №
РД-15-655/21.12.2012 г. на Кмета на община Берковица
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на помещение
– публична
общинска собственост, с площ от 8,5 м², находящо се
непосредствено до главния вход (срещу шадравана) в сграда
с идентификатор 03928.513.149.1, която е разположена
в поземлен имот с индетификатор 03928.513.149 със
застроена площ 687 кв.м, с предназначение: сграда
за образование - 2.ОУ „Христо Смирненски” град
Берковица, по кадастралната карта на Берковица, за срок
от 10-десет година при първоначална месечна наемна
цена 99,18 лева /деветдесет и девет лева и осемнадесет
стотинки/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
2. Публичният търг ще се проведе на 16.01.2013 г.
от 09,30 часа в стаята на съветника в Общинска
администрация-Берковица
със
задължителното
присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
3.
Условия
за
участие.
В
търга
могат
да
участват
физически
или
юридически
лица.
4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния
обявен първоначален наем – 595,08 лв. (петстотин
деветдесет и пет лева и осем стотинки) без ДДС;
5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията
се извършват в български лева, по банков път по
сметка на Общинска администрация - Берковица
(ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,
BIC код на банката: UNCRBGSF IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в брой в стая 110-каса, сградата на
Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан
Радичков” № 4.
6. Документите за участие в търга се получават от Общинска
администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан
Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на
търга тръжни книжа в размер на 50,00 лева (петдесет лева) с
ДДС в касата на Общинска администрация - Берковица /ЦУИГ/
всеки работен ден до 17.00 часа на 15.01.2013 г.. Кандидатите
или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат
оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите
характеристики и действителното му състояние към момента.
Броят на членовете на комисията по организация
и провеждане на търга се състои от пет члена.
7. Място и срок за подаване на документите за участие
в търга. Документите за участие в търга се подават
в Центъра за услуги и информация на гражданите
(ЦУИГ) при Общинска администрация - Берковица,
адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4,
партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 15.01.2013 г..
8. Информация за обект на търга, да се постави на
информационното табло в сградата на Общинска
администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.
com/.9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде
проведен втори публичен търг на 23.01.2013 г. от 09,30 часа,
при същите условия, като документите за участие се подават
до 17,00 часа на 22.01.2013г.. Общинска администрация Берковица запазва правото си при техническа необходимост
да промени мястото за провеждане на търга, за което
подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица

К О М - брой 149(85), сряда - 02 - Януари 2013 г.
В ТРЕТО ОУ „ИВАН ВАЗОВ”
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
ОТКРИХА КАБИНЕТ ЗА
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА
ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА
КАМЕНОВА ПОЗДРАВИ ХОРАТА С
УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП
УВРЕЖДАНИЯ

В трето ОУ „Иван Вазов” отвори врати
новооборудван кабинет за целодневно обучение на
ученици от начален етап. Това е по спечелен проект
от училището за реализиране на дейностите по
Националната програма „Училището – територия
на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното
обучение на учениците от начален етап”. Проектът
„Всичко първо е красиво” е на стойност 10 000 лева,
от които 3 500 лева са изразходвани за оборудване,
2000 лева за консумативи и материали за децата,
закупени са книги за 2000 лева, и занимателни игри
за 2500 лева. На официалното откриване зам. кметът
Радослав Найденов и директорът на училището
Ваня Младенова символично прерязаха лентата
на новия кабинет. Деца от подготвителна група
поздравиха гостите с песни, танци и стихотворения.

ПРОЕКТ „ И АЗ ИМАМ
СЕМЕЙСТВО“

Общинската организация на Съюза на инвалидите
в Берковица
отбеляза тържествено Деня на
хората с увреждания и 20- годишния юбилей от
създаването на организацията. С подкрепата на
община Берковица, членовете на дружеството,
техните приятели и гости се събраха в просторната
зала на местен ресторант, за да вдигнат наздравица
за празника. Кметът на община Берковица
Димитранка Каменова дойде да ги поздрави и
увери, че вратите на община Берковица са винаги
отворени за идеите и проблемите на хората с
увреждания. Г-жа Каменова им пожела преди всичко
здраве, за да имат силите и куража да се справят
с предизвикателствата на времето. Общинското
ръководство дари всеки клуб на инвалидите в
общината с цветен телевизор. За празника си
инвалидите получиха поздрави и от народния
представител инж. Петър Якимов, от председателя
на Областния център на хората с увреждания и др.
Тържествата продължиха с празнична програма,
връчване на юбилейни грамоти и много веселиe.

СЕСИЯ

В рамките на проект “И аз имам семейство” на
14.12.2012 г. в община Берковица бяха осъществени
първите настанявания на деца в професионални
приемни семейства. Настанени са момче на възраст
една година и един месец и момиче на възраст една
година и пет месеца. Професионалните приемни
семейства са утвърдени от Комисията по приемна
грижа със заповед на Директора на РДСП гр. Монтана.
В качеството на доставчик на социалната услуга
”Приемна грижа” община Берковица е сключила
договор с професионалните приемни семейства
за отглеждане на дете на основание чл. 27 ал. 5 от
Закона за закрила на детето /ЗЗД/, както и договор за
отглеждане на дете на основание чл. 31, ал. 4 от ЗЗД.
Проект „И аз имам семейство“ се реализира в
община Берковица от 01.02.2012 г. Специфична
цел на проекта е децентрализиране на услугата
„Приемна грижа” и разгръщането й на общинско
ниво. Другата цел на проекта е намаляване на
безработицата и по-специално в малките населени
места. Основна целева група са деца, настанени в
специализирани институции, деца от общността и
в риск от изоставяне. Изпълнението на проекта ще
продължи до 31.10.2013 г., а крайната му цел е да
се развие услугата „Приемна грижа” на територията
на община Берковица. Станете приемни родители
и дарете частица надежда за децата на България.
Благодарим Ви !!!
С уважение: Екип по приемна грижа община
Берковица, стая 305 на ОбА.
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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА СВИКА
КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ
НА СИК ЗА РЕФЕРЕНДУМА

На 11.12.2012 г. в заседателната зала на общинска
администрация
Берковица
се
проведоха
консултации с политически партии и коалиции за
определяне състава на Секционните избирателни
комисии и подвижната секционна избирателна
комисия за община Берковица, за произвеждане на
Национален референдум на 27.01.2013 г. Поканени
бяха парламентарно представените партии и
коалиции - ПП ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС,
„Атака”, „Синята коалиция” и НДСВ. Местните
ръководства на партии и коалиции представиха
пълномощни от своите централи, както и
предложиха членове за комисиите, включително
резервни лица, които да заместят титулярите при
нужда. На територията на община Берковица са
утвърдени 41 СИК в т.ч /подвижната секционно
избирателна комисия/ с обща численост 205 членове.
Участниците в консултациите постигнаха съгласие за
разпределението на своите представители по секции.
При определянето съставите и ръководствата на
СИК на територията на община Берковица се запази
съотношението между партиите и коалициите ,
представени в ЦИК. Актуална информация по
организационно-техническата
подготовка
на
предстоящия национален референдум е поместена
и на сайта на общината - www.berkovitsa.bg.

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И
МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ –
ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА
И ГОДЕЧ”

На 14 декември 2012 г. в заседателната зала на
ОбА се проведе редовно заседание на Общински
съвет Берковица. На вниманието на общинските
съветници бе представен анализ на състоянието
на пазара на труда в община Берковица. Местният
парламент разгледа и прие 17 докладни записки,
сред които докладна, относно продължение на
Проект за съвместно изпълнение между „МБАЛЕООД” Берковица и община Берковица, докладна,
относно приемане на годишна план-сметка за
разходите и сметоизвозване, обезвреждане на
битови отпадъци в депа или други съоръжения, и
чистота на територията на обществено ползване за
2013 г., докладна, относно изменение на Наредба
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите на територията на
община Берковица и освобождаване на МБАЛ и
Медицински център от такса битови отпадъци,
и докладна, относно информация за необходими
средства за изграждане на пожароизвестителни
системи в учебните и здравни заведения в община
Берковица. Като последна точка от дневния ред
съветниците разгледаха питания, предложения
и становища по обществено значими въпроси.

В процес на изпълнение е проект „Подкрепа за
развитие на регионален туристически продукт
и маркетинг на дестинация – общини Вършец,
Берковица и Годеч” по ОП „Регионално развитие”
по схема за предоставяна на безвъзмездна
финансова помощ „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите”. Проектът е на стойност 431 240 лв.,
а срокът за изпълнение е 18 месеца. Партньори по
проекта са Берковица и Годеч, като водеща е община
Вършец. Към този момент външен изпълнител
разработва тръжната документация за провеждане
на обществени поръчки за изпълнение на дейностите
по проекта. В рамките на проекта се предвижда да
бъдат проведени тръжни процедури за публичност
на проекта, маркетинг и реклама на създадените
туристически продукти, избор на изпълнител на
дейностите за одит, разработване на туристически
пакети, за изследване на ефективността на
маркетинговите дейности, за избор на изпълнител
на логистична услуга по участия в събития –
туристически борси, изложения, панаири.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за развитие
на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална
дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява
с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Издава екип на Берковската общинска администрация
Адрес : 3500 гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков“- 4, страда на администрацията
Тел.: 0953/ 89131, 89111, GSM 0886581999, 0889224334
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