
ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
петък, 01 март 2013 г., БРОЙ 151(85).      Разпространява се  безплатно! 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА !

Бъдете здрави, нека пролетното 
слънце стопли Вашите сърца и донесе в 
домовете Ви мир и спокойствие, щастие 
и любов, радост и вяра в по-добро!

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
Инж. Юлиян Иванов
Председател на ОбС Берковица

ТРЕТИ МАРТ

 Уважаеми  съграждани,
Трети март е денят на извоюваната 
българска свобода. Трети март е денят на 
възстановената българска държавност. 
Трети март е денят, който върна България 
на европейската политическа карта.  
Признателни - да почетем паметта на 
героите, дали живота си за свободата и 
независимостта на Отечеството ни.
Мъдри - да останем верни на заветите на 
възрожденците и строителите на съвременна 
България, и със самочувствие и отговорност 
да посрещаме предизвикателствата.
Затова нека да предадем на децата си завета 
да тачат и пазят свободата, да обичат 
отечеството си и да строят с разум и сърце, 
отговорно и вдъхновено своя нов, по-добър и 
красив свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето 
на България. Поклон пред величието на всички 
знайни и незнайни воини, дали живота си за 
свободна България!
Честит национален празник! 

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
Инж. Юлиян Иванов
Председател на ОбС Берковица

ПРОГРАМА ТРЕТИ МАРТ
Отбелязването на Трети март, националния празник 
на Република България, в Община Берковица ще 
започне в 10 часа на площад „Радичков” с издигане на 
националния флаг. Предвидена   е  празнична  програма.

ПРЕДСТОЯЩО
По случай националния празник – 3 март – 
Община Берковица организира традиционно 
факелно шествие /спускане с факли/ на ски писта 
Ком. Началния час на мероприятието е 18:00 часа 
на 2 март 2013 г. пред чайната на Туристическо 
дружество. Предвидена е празнична програма.

СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКТОР 
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

От 01.03.2013 г. започва плащането на 
данък недвижими имоти, такса битови 
отпадъци и данък превозни средства.
Срокът за плащане на целия 
размер с 5 % отстъпка е 30.04.2013 г.
Срокът за плащане на първа вноска – 30.06.2013 г.
Срокът за плащане на втора вноска – 31.10.2013 г.
Плащането се извършва на касите на Общинска 
администрация Берковица – стаи 113 и 114, 
намиращи се на първия етаж на общината.
Работно време: 8:30 часа до 17:00 часа.

СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН 
БЮДЖЕТ 2013 ЗА ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА, БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ 
НА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИ 
ЗАВЕДЕНИЯ И ДАНЪЦИ

Няма да се повишават данъци и такси в Община 
Берковица през 2013-та година, а Бюджет 2013 е 
социално ориентиран. Това стана ясно по време 
на проведеното на 8 февруари 2013 г.  обществено 
обсъждане на проекта за Бюджет 2013 на Община 
Берковица  с участието на общинското ръководство, 
представители на институции, второстепенни 
бюджетни разпоредители  и  граждани. През 
миналата 2012 г. в Община Берковица не са 
повишавани данъци,  такса за социален патронаж, 
чистота, както и местните данъци , дори намалени 
бяха  промилите на ТБО за юридически лица. 
Също не са повишени и таксите за детски градини  
и ясла. Запазена е целевата субсидия , увеличен е 
преходния остатък от целеви средства с 30 000 лв. 
и  има увеличение на плана за собствени приходи 
със 70 000 лв., заяви в началото кметът Димитранка 
Каменова. По думите й, в резултат на повишената 
събираемост на местните приходи , увеличените 
субсидии от централният бюджет, привлечените 
средства по програми и проекти, Община Берковица 
заедно със средствата по извънбюджетната сметка 
стартира с един много добър бюджет в сравнение с 
предходните години. Ако към плана по бюджет се 
добави и наличните в извънбюджетните сметки над 
6 млн. лв. то стартовия план на бюджета за 2013 г. 
става  над  17 млн. лв., каза още кметът . Димитранка 
Каменова допълни още, че  са увеличени  плановите 
разходи за детска ясла, училища, детски градини 
,социални домове, кметства и музеен комплекс,  
голямата част от второстепенните разпоредители 
са останали с добри  преходни остатъци – от 1 000 
до 70 000 лв. На база плана и отчетените разходи по 
мероприятия за 2012 г. и в  резултат на предприетите 
действия, очакванията на общинското ръководство 
са, че  въпреки трудностите  всички мероприятия ще 
функционират нормално и през 2013 г. Стана ясно , 
че  има увеличение на плана за приходи за  държавна 
дейност с 562 000 лв., увеличение на стандарта за 
1 ученик с 90 лв., 1 дете в детска градина – 92 лв., 
увеличен стандарт за социалните домове – 10 % и 
читалищата – 10 %  и намален стандарт за Общинска 
администрация  с  3 000 лв.  Изводите са, че Бюджет 
2013 г. отново е социално ориентиран. Дейностите 
на детските градини, детската ясла и социален 
патронаж отново ще бъдат дофинансирани като 
събираните такси не се увеличават и покриват по-
малко от половината разходи за тези социални 
услуги. Отново се залагат  средства за всяко 
родено дете през 2013 г., 15 000 лв . за подпомагане 
дейността на клубовете на възрастни и увредени 
хора в общината, 50 000 лв. за спортните клубове, 
7 000 лв. за Туристическо дружество Берковица и 
10 000 лв. за социално подпомагане. И през 2013 
година общината ще продължава да привлича 
допълнително средства за ремонти, строителство 
и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и 
други програми и проекти, като очакванията са да 
се надвиши постигнатото за 2012 година.  „Смело 
можем да прогнозираме, че въпреки трудностите 
и през 2013 години ще запазим финансовата 
стабилност на общината и ще преизпълним плана 
чрез привличане на средства по програми и проекти”, 
каза в заключение кметът Димитранка Каменова.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА 

КАМЕНОВА ВРЪЧИ ТРУДОВИ 
ДОГОВОРИ НА 25 ЛИЧНИ 

АСИСТЕНТИ

25 безработни започнаха работа като лични 
асистенти от месец февруари. Те са назначени на 
трудови договори към община Берковица в рамките 
на изпълнение на трети етап на проект „Подкрепа 
за достоен живот” по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-
5.2.09 „Алтернативи”. Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС. 
На 5 февруари 2013 година в заседателната зала на 
общината личните асистенти получиха трудовите 
си договори, лично от кмета Димитранка Каменова. 
Присъстваха и народният представител Петър 
Якимов,  председателят на ОбС Юлиян Иванов и 
общинският екип, управляващ проекта. Съгласно 
изискванията на проекта е направена оценка 
на потребителите и са одобрени 25. За тях ще се 
грижат 25-те лични асистенти, които са назначени 
на 6-часов работен ден, а възнаграждението ще се 
начислява по часова ставка. Проектът „Подкрепа 
за достоен живот” цели осигуряване на заетост 
на безработни лица, за облекчаване положението 
на семейства, в които има човек с трайни 
увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.
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Общинските съветници приеха Бюджет 2013 на 
Община Берковица на февруарското си заседание. 
Гост на сесията бе народният представител 
Петър Якимов, който взе отношение по важни 
за общината въпроси и разясни на съветниците 
основни процедури, които са задвижени. 
Финансовата рамка получи подкрепата на 20 местни 
парламентаристи, а един се въздържа. Бюджетът бе 
одобрен след дебат, като бяха отправени конкретни 
питания и предложения. Бюджет 2013 е социално 
ориентиран. Това стана ясно по време на сесията. 
Община Берковица заедно със средствата по 
извънбюджетната сметка стартира с един много 
добър бюджет в сравнение с предходните години, 
заяви кметът Димитранка Каменова. На заседанието 
бе приет и Отчета за изпълнение на Бюджет 2012, 
както и  Туристическия, Културния и спортен 
календар на Община Берковица за 2013 година. 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 
ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТ 2012
На работната среща за обсъждане на Отчета за 
изпълнение на бюджет 2012 на община Берковица,  
която се проведе на 4 февруари 2013 г., освен 
представители на общинска администрация 
присъстваха и ръководители на институции и 
обществеността в града. Срещата бе открита от 
кмета Димитранка Каменова. Димитранка Витанова 
– главен счетоводител на общинска администрация 
представи пред гражданите Отчета за изпълнение 
на бюджета на общината за 2012 година, подробно 
и в детайли по дейности. Стана ясно, че собствените  
приходи са изпълнени в размер на 94 %, те са 1 747 
936 по план за 2012, а към 31.12.2012 г. съгласно 
отчета са 1 634 306. Неизпълнението на плана за 
собствени приходи се дължи основно на приходите 
от продажба на активи, основната причина за което е 
финансово-икономическата обстановка в страната, 
респективно застоя в пазара на недвижими имоти и 
липса на инвестиционен интерес. С изключение на 
данък недвижими имоти, който е в пряка зависимост 
от активността на пазара на имоти ,ТБО и патентен 
данък, събираемостта по всички позиции  е 
увеличена спрямо тази през 2011 г. За туристическия 
данък няма база за сравнение, тъй като през 2010 г. 
местата,  предоставящи нощувки, съгласно Закона 
за туризма плащаха туристическа такса, а считано 
от 01.01.2011 г. таксата беше преобразувано в 
местен данък по Закона за местните данъци и такси. 
Преходният остатък към 31.12.2012 г. за Държавни 
дейности е 491 056 лв., а за местни дейности 100 
597 лв. От размерите на реализираните преходни 
остатъци в държавно, делегираните дейности 
следва изводът за икономично, законосъобразно и 
целесъобразно разходване на публичните средства 
в системата на община Берковица. В сравнение 
с 2011 г. общинска администрация е успяла да 
събере собствени приходи в по-големи размери  по 
основните приходоизточници : данъчни приходи,  
глоби и санкции,приходи и доходи от собственост 
и други неданъчни приходи. Несъбраните приходи  
през 2012 г., имащи характер на просрочени 
вземания са в размер на 85 064 лв. При реализиране 
на дейностите, в частта местни приходи общинска 
администрация и второстепенните разпоредители са 
се ръководили от принципите на законосъобразност 
и целесъобразност, съблюдавайки изпълнението 
на приходната част. В частта си за местни 
дейности, бюджетът е социално ориентиран като 
дофинансирането на общинските дейности със 
средства от общинския бюджет за предоставяне 
на услуги на децата и на възрастните хора е както 
следва: детски градини –64 %,  домашен социален 
патронаж -58 %  и детска ясла и млечна кухня – 71%. 
От общинския бюджет бяха предоставени  по 150.00 
лв. за всяко новородено дете , субсидирани бяха 
дейността на спортните клубове, пенсионерските 
клубове и клубовете на хора с увреждания. 
Капиталовите разходи през 2012 г. по приет бюджет 
са в размер на 554 769 лв.С направените промени през 
годината с решения на Общински съвет Берковица 
размерът на капиталовите разходи става – 562 396 
лева, а извършените разходи на касова основа са – 
530 846 лв. или с 31 550 лв. по-малко. В процентно 
изражение изпълнението е равно на  94,4 %. След 
дискусията,  кметът Димитранка Каменова говори 
за старите задължения на община Берковица. Стана 
ясно, че по поети ангажименти по Европейски 
програми общината ни има задължения, които 
възлизат на близо 500 000 лева. Една част от тях 
са разплатени, заяви кметът, другите стоят като 
задължения. Целта е до края на годината   да се 
излезе от тази ситуация. Трябва да се  търси  изход 
от състоянието, за да не попаднем в Червената 
книга на Европейската комисия, като некоректни 
и нелоялни партньори и да не можем повече да 
кандидатстваме по европроекти, както и да не 
плащаме лихви, глоби и неустойки. Необходимо 
е да излезем от това състояние и финансово да 
стабилизираме общината, каза в заключение кметът. 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С 
ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ОПАК

Община Берковица е с одобрен проект по ОПАК, 
приоритетна ос II „Управление на човешките 
ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и 
ефективна държавна администрация”, бюджетна 
линия BG051PO002/12/2.2-07. Наименованието на 
проекта е „Общинска администрация Берковица – 
съвременна и компетентна” и е на стойност 89 680, 70 
лв. Периодът на изпълнение е 12 месеца, а целите на 
проекта са: повишаване капацитета на общинските 
служители в Община Берковица за по ефективно 
и ефикасно изпълнение на професионалните си 
задължения, укрепване капацитета на общинските 
служители чрез придобиване на ключови  
компетентности за ефективно и качествено 
изпълнение на професионалните си задължения и 
усъвършенстване на професионалните умения на 
общинските служители в Община Берковица. По 
проекта ще бъдат обучени 139 служителя на ОбА. 
Като резултат  от проекта се очаква подобрена 
организация, работни процеси и координация на ОбА, 
както и подобрена ефективност  от дейността и. Това 
ще гарантира качествено обслужване на гражданите. 

ОДОБРЕНО ФИНАНСИРАНЕ 
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“

Във връзка с кандидатстване на община 
Берковица с проект “Интегриран воден проект за 
Инженеринг – проектиране и строителство по части 
“Канализация” и “Водоснабдяване”, разширение 
на канализационната мрежа, реконструкция 
на канализационната мрежа, реконструкция 
на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в град 
Берковица” по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 1, Кохезионен 
фонд 2007-2013 г. Процедура с референтен №: BG-
161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации над 10 000 е.ж.” вече има 
издадено решние на ръководителя на междинното 
звено за оценка на проектни предложения, с 
което се одобрява доклад от проведена оценка на 
проектното предложение на община Берковица. 
Предстои подписване на договор за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ в размер 
на 20 591 833,12 лв без ДДС за изпълнение на 
следните дейности – проектиране и изпълнение 
на строително монтажни работи по изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни води на град 
Берковица и съпътстваща ВиК инфраструктура.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Във връзка с изнесена в публичното пространство 
информация за бездомни кучета, ръководството на 
Община Берковица се самосезира и проведе работна 
среща с представители на Районно управление 
“Полиция” и Ловно-рибарско дружество „Сокол”. 
На срещата стана ясно, че от началото на месец 
февруари тече проверка по случая, като към същата 
са ангажирани Районна прокуратура, Районно 
управление “Полиция” и Ловно-рибарско дружество 
„Сокол”. След приключване на проверката и 
установяване на фактите ще бъдат предприети 
необходимите   мерки, съгласно закона. Ръководството 
на Община Берковица призовава гражданите 
-при нередности, които са от компетентността 
на общината да сигнализират своевременно.

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ
С писмо до кмета на Община Берковица Петър 
Баран, главен оперативен директор на „ЧЕЗ 
България” съобщава, че във връзка с оплаквания 
от клиенти, относно високите декемврийски сметки 
за електроенергия, компанията ще предприеме 
незабавни мерки за защита на правата и интересите 
на клиентите при констатирано, недобронамерено 
отношение от страна на служителите на ЧЕЗ. За 
целта всеки жител на Община Берковица, който 
има съмнение за стойността на получената месечна 
сметка за електроенергия, може да се обърне към ЧЕЗ 
като подаде жалба. Това може да стане в центровете 
за обслужване на клиенти, на електронен адрес zak-
lienta@cez.bg  или на телефонен номер 070010010. 
Всеки клиент, подал жалба, ще получи отговор с 
резултати от проверката. В случай, че е допусната 
грешка от страна на ЧЕЗ, тя ще бъде незабавно 
коригирана. За периода на проверка по жалбата 
няма да се пристъпва към преустановяване на 
електрозахранването. Клиентите имат възможност в 
случай, че плащането на сметката за ток ги затруднява, 
да поискат разсрочване на дължимата сума.

КМЕТЪТ ВЗЕ СПЕШНИ МЕРКИ ПО 
ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

Във връзка с постъпили жалби от граждани  в 
ОбА Берковица срещу кабелен оператор, кметът 
Димитранка Каменова се срещна с представители на 
ръководството на фирмата. В хода на разговорите 
стана ясно, че предстои предприемане на спешни 
мерки, съгласно закона. По случая са ангажирани, 
както служители на администрацията, така и 
ръководството на кабелния оператор. Кметът  
заяви, че се търси законосъобразно решение, за 
да бъде всичко изрядно и да не е в противоречие 
с интересите на жителите на Община Берковица.
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“МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
ПОКАНА за четвърти 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. Заявленията 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 04.03.2013 г. Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване: 16:30 часа на 19.04.2013 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 7 000,00 лв. 
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 200 000,00 лв. 
„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 Агенцията по вписванията 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 10 000,00 лева.  Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е  200 
000,00 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   едалище, 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 10 000,00 лева.  Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 200 
000,00 лева. 
Подробна информация и пълен пакет от документи за кандидатстване по образец са публикувани на интернет страницата на „МИГ – Берковица и Годеч”: http://www.mig-bg.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

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА
На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на 
земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 209 от Протокол № 8/18.05.2012 година 
на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-107/27.02.2013 г. на Кмета на Община Берковица
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в Община Берковица, област Монтана за стопанската 2012-2013 година за 
отглеждане на едногодишни полски култури, за ползване на ливади, за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Търгът ще се проведе на 13.03.2013 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица 
със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:
1.1. За землище град Берковица от 09,00 часа; 1.2. За землище село Мездрея от 09,30 часа; 1.3. За землище село Ягодово от 10,00 часа; 1.4. За землище село Балювица от 10,30 часа.
2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по община, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем), срок за предоставяне, начална тръжна цена в списъци (приложение 1 и 2), които са 
неразделна част от обявлението.
3.  Условия за участие: В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъците 
по т. 2.
4. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени с Решение № 209/18.05.2012 г. на Общински съвет – Берковица, във връзка със заповед  № РД 46-260/23.03.2012г. на Министъра на 
земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 34 от 04 май 2012 г.) и съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Размерът на депозита за участие в търга 
е както следва: 4.1. за отглеждане на едногодишни полски култури – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота; 4.2.за ползване на ливади – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на 
имота; 4.3. за  създаване и отглеждане на трайни насаждения – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;
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 стая 110-каса в сградата на ОбА-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 всеки номер имот - обект на търга тръжни 
книжа в размер на 10,00 лева (десет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация - Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 12.03.2013 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 12.03.2013 г..
8. Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица, за земите, обект на търга на съответната община и на web site: http://berkovitsa.com/.
9.  При непровеждане на обявения публичен търг  ще бъде проведен втори публичен търг на 20.03.2013 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 19.03.2013 г.. 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

Приложение 1     
С П И С Ъ К      
на земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/     
на територията на община Берковица, за отдаване под наем за срок от 9-девет стопански години, за отглеждане  
на едногодишни полски култури и за ползване на ливади, чрез търг, по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, 
/за стопанската 2012-2013 г./      
         
Налични земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/   
№ по ред Община.  Имот  номер Площ      Категория Местност Начин на трайно  Начална тр.цна Р-р на депозит 
                 землище  дка.   ползване             лв./дка.                       за участие в търга
Община Берковица         
 Берковица        
1 Берковица 201,43 4,223 5 Раковица                             нива 20,00 16,89 
 Балювица        
1 Балювица 013023 2,000 5 Средно ливаге нива 20,00 8,00 
2 Балювица 013026 6,654 5 Средно ливаге нива 20,00 26,62 
3 Балювица 013030 1,000 5 Средно ливаге нива 20,00 4,00 
4 Балювица 013037 2,000 4 Средно ливаге нива 20,00 8,00 
5 Балювица 013038 1,921 4 Средно ливаге нива 20,00 7,68 
6 Балювица 013043 2,000 4 Средно ливаге нива 20,00 8,00 
7 Балювица 013046 1,756 4 Средно ливаге нива 20,00 7,02 
8 Балювица 013048 0,500 4 Средно ливаге нива 20,00 2,00 
9 Балювица 013053 1,115 4 Средно ливаге нива 20,00 4,46 
10 Балювица 013054 2,200 4 Средно ливаге нива 20,00 8,80 
11 Балювица 014013 1,500 5 Търновити рът нива 20,00 6,00 
12 Балювица 014016 1,000 5 Търновити рът нива 20,00 4,00 
13 Балювица 014040 2,345 5 Търновити рът нива 20,00 9,38 
14 Балювица 014041 4,155 5 Търновити рът ливада 7,00 5,82 
15 Балювица 014061 1,500 4 Търновити рът нива 20,00 6,00 
16 Балювица 014062 1,600 4 Търновити рът нива 20,00 6,40 
17 Балювица 014063 1,000 4 Търновити рът нива 20,00 4,00 
18 Балювица 029008 1,950 4 Крайно ливаге нива 20,00 7,80 
 

Приложение 2    
      
С П И С Ъ К     
на земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/    
на територията на община Берковица, за отдаване под наем за срок от 9-девет стопански години,  
за създаване и отглеждане на трайни насаждения, чрез търг, по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,  
/за стопанската 2012-2013 г./     
        
        
Налични земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ 

    
№ по ред Община.     Имот        Площ           Категория Местност Начин на тр. Начална  Размер на деозит
                          землище номер дка.   ползване тр. цена лв.дка   за участие

Община Берковица
         
 Мездрея        
1 Мездрея 062015 33,345 4 Калинов лъг нива 30,00 200,07 
2 Мездрея 063002 25,197 4 Каменитото изост.тр.нас. 30,00 151,18 
3 Мездрея 063005 15,594 4 Каменитото ливада 30,00 93,56 
4 Мездрея 063007 41,053 4 Каменитото ливада 30,00 246,32 
 Ягодово        
1 Ягодово 037033 6,639 4 Епетлийското ливада 30,00 39,83 
         
 
Изготвил:    
Ирина Найденова, гл.специалист "ОС"  
     
 Съгласувал юрист:   
  /Апостол Иванов/    
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140 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Поклонение в Берковица по повод 140 години от 
обесването на Васил Левски се състоя на 19 февруари 
2013 г. пред паметника на Апостола на бул. „Мрамор”. 
Свещенниците Евгени и Йоан отслужиха заупокойна 
молитва. Положени бяха венци и цветя. На 
поклонението присъстваха народният представител 
Петър Якимов, ръководството на Община Берковица, 
видни общественици,  ученици и гражданство.
В  словото на ученици от гимназия „Д-р Иван Панов” 
беше споменато непреходното значение на делото на 
Левски за освобождението на българите от османска 
власт и силната личност на Апостола, пример за 
безгранична честност, дисциплинираност и пълна 
отдаденост на народа. Изтъкнати бяха всички онези 
човешки добродетели на Васил Левски, които го 
отличават не само от неговите съвременници, но 
и от настоящите му наследници. Именно заради 
това Васил Левски остава ненадмината личност 
в пантеона на българската национална памет.
Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден 
на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. в Карлово в 
семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева 
Караиванова. Има двама братя – Христо и Петър 
– и две сестри – Ана и Марийка. Васил Левски е 
известен още с прозвищата си “Дякона” и “Апостола”. 
Счита се за идеолог и организатор на българската 
национална революция, основател на Вътрешната 
революционна организация (ВРО) и на Българския 
революционен централен комитет (БРЦК).

ПРАЗНИЧЕН МОЛЕБЕН ЗА 
ЗДРАВЕ В ХРАМ „РОЖДЕСТВО 

БОГОРОДИЧНО”

Празничен молебен за здраве бе отслужен 
от Негово Високопреосвещенство Видински 
митрополит Дометиан   на 21.02.2013 г.(четвъртък) 
от 13:00 часа в храм ”Рождество Богородично” в 
съпровод с концерт на Хор на слепите ”Академик 
Петко Стайнов”. Организатори на събитието са: 
Негово Високопреподобие Архимандрит Антим 
– Протосингел на Видинска света митрополия, 
Негово Високопреподобие Архимандрит Йоан и 
Негово Благоговейнство свещеник  Евгени. Здраве 
и благоденствие пожела Видинският митрополит 
Дометиан на всички жители на Община Берковица. 
Дядо Владика изказа специални поздрави към 
Хора на слепите “Академик Петко Стайнов”, който 
огласяше църквата “Рождество Богородично”.

АНСАМБЪЛ „ГУШАНЦИ” 
С ГРАМОТА ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА МЕСТНАТА КУЛТУРА И 

ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ ОТ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ 

„СУРВА”

Грамота за опазване на местната култура и 
европейска идентичност получи ансамбъл 
„Гушанци” от международния фестивал „Сурва”, 
който се проведе в Перник. Обичаят, който е 
пресъздаден от замфировския ансамбъл е "Коледно 
веселие на мегдана", на който главен  герой е 
самодеец, маскиран като Джамал - чучело, което 
изпълнява обредни танци. Ансамбъл „Гушанци” 
е единственият от областта с престижна награда 
от фестивала. Международният фестивал на 
маскарадните игри “Сурва” в Перник e най-
aвторитетната в България и на Балканите изява 
на традиционни народни игри и обичаи с маски. 
Той популяризира достигнали до днес варианти на 
древна обредност, част от българската фолклорна 
традиция, както и подобни ритуали от други 
култури. Фестивалът се организира от община 
Перник от 1966 година. Забравяйки за неволите си 
и отдавайки се на празника, над 6000 маскирани 
взеха участие в 22-то издание на проявата. Освен от 
страната, в Перник пристигнаха гости от Албания, 
Македония, Черна гора, Сърбия, Словения, Аруба, 
Индонезия и Палестина. Всички те се обединиха в 
едно туптящо цяло, което живя и празнува заедно.

ЧЕТИРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ, 
ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ИМА 

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
ПО ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ 

СЕМЕЙСТВО „

 Проектът „И аз имам семейство” се изпълнява 
по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” и е съфинансиран от Европейски социален 
фонд. Целта му е да се подпомогнат деца в криза, 
като се отглеждат в семейна среда, а не в институции.  
В община Берковица има четири  професионални 
приемни семейства, които са одобрени и вписани в 
Регистъра на приемните семейства към РД “Социално 
подпомагане” – Монтана. На 01.02.2013 г. още три 
деца напуснаха специализираната институция 
със своите приемни родители. Така настанените 
деца в приемни семейства в община Берковица по 
проект „И аз имам семейство „ вече са пет. Повече 
информация за проекта и за възможностите за 
граждани от община Берковица и региона да 
кандидатстват за доброволни или професионални, 
приемни родители, може да се получи в офиса 
на Екипа по приемна грижа – ОбА Берковица, 
етаж 3 стая 305 или на телефон: 0953/89 135.

НАЙ – ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ, 
СЕРВИТЬОР И БАРМАН

На 11.02.2013 г. в учебния корпус на Гимназия 
“Д-р Иван Панов” се проведе Общинският кръг  на 
Националното състезание “Най-добър млад готвач, 
сервитьор и барман”. То се организира за пети пореден 
път. В състезанието се включиха учениците от 11. и 
12. клас на професионалната паралелка в направление 
“Хотелиерство” в Гимназията. Регламентът изискваше 
от готвачите за два часа да приготвят тристепенно 
меню, което да включва салата с червено цвекло, 
кебап по берковски и плодова салата. Сервитьорите 
трябваше да обслужат своите клиенти на български, 
английски или немски език, а барманите да покажат 
сръчността и атрактивността си при приготвянето на 
алкохолни и безалкохолни коктейли.Управители на 
известни ресторанти в града, главни готвачи и бармани 
оценяваха знанията и уменията на участниците. 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ 
ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ОТКРИТОТО 

ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА  НА 
ОБЩИНИ, РАЗВИВАЩИ ЗИМЕН И  

ЛЕТЕН ТУРИЗЪМ
С открито писмо до Президента кметове на общини, 
развиващи зимен и летен туризъм, сред които и  
Община Берковица, настояват за среща с държавния 
глава по въпросите за социално-икономическото 
развитие на тези региони. Общините са водени 
от загрижеността за бъдещето на стартиралите 
инициативи и процедури, свързани с развитието 
на зимния спорт и туризъм в България, които са 
единствения шанс на тези региони за привличане 
на инвестиции, справяне с безработицата, тежката 
демографска криза и ескалиращото напрежение, 
породено от ниските доходи. На база тези аргументи 
общините са посочили следните искания в писмото 
си: в състава на сформираното  от  държавния 
глава служебно правителство да не присъстват 
личности, непосредствено ангажирани с някоя от 
двете страни в този дълбок проблем; представители 
на тези общини и организации  да намерят място в 
обществените съвети и комисии към Президента 
и бъдещото служебно правителство; за спешна 
лична среща тази седмица на Президента с 
представители на тази общност, на която да 
имат възможност да изложат по-пространно 
аргументите си и да чуят неговата позиция.

СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
За шеста поредна година клубът по биатлон печели 
проекта  ”СПОРТ ЗА ДЕЦА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”. 
Той има за цел да ангажира вниманието на децата  със 
спорт през свободното време. Обучението е безплатно и 
всички желаещи деца на възраст от 8 до 18 години, могат да 
тренират биатлон. Записванията стават всеки работен ден 
на стадиона от 15:00  до 17 :00 часа  или на тел: 0888732216.


