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ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НСОРБ В 
БЕРКОВИЦА

На 14 септември 2012 г. в Берковица се проведе 
заседание на УС на НСОРБ. Участваха кметовете 
на общините Пазарджик, Търговище, Велико 
Търново, Бургас, Гърмен, Берковица, Лом и др. 
Гости на заседанието бяха депутатът инж. Петър 
Якимов и областният управител на Монтана 
Ивайло Петров. Разгледани и обсъдени бяха 
следните основни теми:  Материали по дневния ред 
на Деня на диалога между законодателна и местна 
власт (28 септември 2012 г.) , оценка за дейността 
на представителите на НСОРБ в управителни и 
консултативни органи и съвети,  предварителна 
информация за участие на представители 
на НСОРБ в тематичните работни групи по 
подготовка на оперативните програми за новия 
програмен период 2014 – 2020 г. Управителният 
съвет на сдружението разгледа отчета за дейността 
на фонд ФЛАГ за първото шестмесечие на 2012 
год. и необходимост от допълнителен финансов 
ресурс, както и обсъди подготовката на Годишната 
среща на местните власти (14-16 октомври 2012 г., 
гр. Пловдив) и присъждане на ежегодните награди 
на НСОРБ за 2012 г. Дневният ред включваше 
още: позиция по проекти на нормативни актове, 
проект на Закон за публичните финанси, методика 
за оценка на финансовото състояние на общините, 
“Мястото и ролята на общините в развитието на 
водния сектoр (позиция на УС за представяне в 
дискусионен форум “Водният сектор в България 
– национален приоритет и местна отговорност”), 
актуални въпроси и резултати от важни срещи на 
представители на НСОРБ, информация за среща 
със Симеон Дянков по проектобюджета за 2013 г. 
НСОРБ направи промени в Учредителния акт на 
“НСОРБ-Актив” ЕООД и очерта перспективи за 
развитие. Обсъдени бяха и актуалните проблеми 
на общините от региона и др.

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА ПРИЕ АТАНАС 

АТАНАСОВ – ДИСТРИКТ 
ГУВЕРНЬОР НА РОТАРИ 

ДИСТРИКТ 2482 – БЪЛГАРИЯ ЗА 
2012 -2013

Кметът Димитранка Каменова прие на 19 септември 
2012 г. г-н Атанас Атанасов, Дистрикт гуверньор на 
Ротари Дистрикт 2482 – България за 2012-2013 г. и 
представители на Ротари клуб Берковица. Групата бе 
водена от Стоян Ангелов, Президент на Ротари клуб 
Берковица. С г-н Атанасов бе и Мая Владимирова, 
паст Президент на Ротари клуб Монтана. От страна 
на кмета г-жа Каменова, бе засвидетелствана 
подкрепа за начинанията на Ротари клуб и 
желание за съвместна работа и сътрудничество.
Коментирани бяха някои от идеите на местния 
Ротари клуб в Берковица. В разговор с кмета 
г-н Атанас Атанасов, Дистрикт гуверньор на 
Ротари Дистрикт 2482 – България за 2012-2013 
г.  изрази желанието и готовността на Ротари 
клубовете за взаимодействие с общините при 
подготовката и реализацията на проекти.

ДЕПУТАТЪТ ИНЖ. ПЕТЪР 
ЯКИМОВ И КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА 
КАМЕНОВА ПОСЕТИХА 

ЧИПРОВЦИ ЗА ПРАЗНИКА НА 
ГРАДА

Народният представител инж. Петър Якимов 
и кметът на община Берковица Димитранка 
Каменова посетиха Чипровци по-случай 400-тата 
годишнина от рождението на Петър Парчевич и 
празника на града – 7 септември. Специален гост 
на тържествата бе и Президентът на Република 
България. Държавният глава е подчертал настоящите 
приоритети на страната: “Действаме здраво за 
икономическия просперитет на държавата. Силни 
сме само тогава, когато сме интегрирани и когато 
работим за просперитета на нацията, преди всичко 
чрез икономическия просперитет. Ние ще работим 
за качество на живот и икономическа перспектива 
в българските региони, включително и в Чипровци.” 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Днес е 1-ви октомври – Международен ден на 
възрастните хора, ден, в който света отдава 
дължима почит на дълголетието и житейската 
мъдрост.
Обръщаме се към всички Вас, които сте във 
възрастта на златната есен, за да Ви честитим 
празника и Ви пожелаем здраве и дълголетие, 
много красота и слънце, топлина и радостни 
мигове. Празникът е добър повод отново да 
си спомним за мъдростта, любовта, вярата 
и надеждата, на които сте ни учили и да Ви 
поднесем дар в отплата – обич и уважение!
Наш дълг е да имате спокоен и достоен живот! 
Честит празник !

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА  
Кмет на Община Берковица 

Инж. ЮЛИЯН ИВАНОВ
Председател на ОбС – Берковица

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

Сесия на Общински съвет Берковица се проведе 
на 21 септември 2012 г. Сред важните теми за 
дебат, предложени на общинските съветници, 
бяха информацията на Местната комисия за борба 
с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в Община Берковица, отчета за 
дейността на Дом за деца, лишени от родителски 
грижи „Люба Тенева” – проблеми и мерки за 
подобряване на работата и отчета на дейността на 
„Център за настаняване от семеен тип” – Берковица, 
проблеми и мерки за подобряване на работата. Сред 
останалите теми за дебати и решения бяха приемане 
на Програма за насърчаване използавнето на енергия 
от възобновяеми източници и биогорива на община 
Берковица за периода 2012-2015 г. и план-програмата 
за заседания на ОбС през IV-то тримесечие на 
2012 г. Питания,  предложения и становища по 
обществено, значими въпроси бяха останалите 
точки в дневиня ред на заседанието на съветниците.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
До жителите на с. Бързия, 
взели участие в гасенето на пожара в м. „Вълканова 
ливада” в землището на с. Бързия

Уважаеми съграждани,
Каквито и думи да изкажа, не могат да изразят 
благодарността ми за самоотвержеността и 
смелостта, която проявихте при гасенето на 
пожара. Единствената Ви цел беше спирането на 
пламъците, напиращи към селото. Неоценими 
бяха усилията, които вложихте в помощ на 
пожарникарите в тази тежка ситуация.
Бъдете живи и здрави, смели хора!

ИВАНКА МИТОВА
Кмет на Кметство Бързия

ВАЖНО
ОбА Берковица уведомява жителите на гр. 
Берковица, че  започна  подаването на Заявления-
декларации за ползване на социалната услуга 
“Обществена трапезария”. Заявленията се получават 
и подават в ЦУИГ в община Берковица, партерен 
етаж. Право на ползване ще имат 72 лица, нуждаещи 
се от топла храна, сред които деца, бездомни лица, 
самотно живеещи възрастни хора и социално слаби 
лица и семейства. От кмета на община Берковица 
със заповед е назначена комисия за определяне 
на бенефициентите, като в комисията е включен 
представител на Дирекция “Социално подпомагане”. 
Средствата за храна са осигурени от МТСП – Фонд 
“Социална закрила”.  
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УДЪЛЖИХА СРОКА НА 

ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА 
ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

На 4 септември 2012 г. между Кмета на община 
Берковица, г-жа Димитранка Каменова и 45-ма 
лични асистенти бяха подписани допълнителни 
споразумения за удължаване на срока на трудовите 
договори по проект “Подкрепа за достоен 
живот”. Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз.  Към настоящият момент 
личните асистенти обслужват 50 потребители с 
различни видове увреждания.  Проектът  осигури 
качествена грижа в домашна среда на посочените 
целеви групи чрез повишено качество на грижа, 
целенасоченост и гъвкавост на предоставяните 
социални услуги, както и създаде възможност 
за професионално развитие на членове от 
семейства, в които има лице с трайно увреждане.

„ЧИСТО НАСЕЛЕНО МЯСТО” И 
„ЧИСТ И ПРИВЕТЛИВ КВАРТАЛ” В 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
На 4 септември 2012 г. на основание Заповед на 
Кмета N РД – 15 – 397 /25.07.12 г./, 4-членна комисия 
е извършила оглед на населените места в Община 
Берковица, с цел изпълнение на критериите по 
обявения конкурс за „Чисто населено място”. 
Класираните селища са, както следва: 1-во място  
село Гаганица, 2-ро място село Бокиловци и 
3-то място село Слатина. За призовите места са 
определени парични награди от 200, 100 и 100 
лева и грамоти „Чисто населено място”. Същата 
комисия е извършила и оглед на кварталите,  и 
въз основа на критериите по обявения конкурс за 
„Чист и приветлив квартал” е направено следното 
класиране:1-во място за ж.к „Заряница”, 2-ро място 
за ж.к „Изгрев” и 3-то място за ж.к „Стара планина”. 
За призовите три места са определени предметни 
награди за облагородяване на кварталите.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ 
УЧАСТИЕ В ТРАНСГРАНИЧЕН 

ПАНАИР В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА 
ВЪВ ВРАЦА

От  14 до 16 септември 2012 г. във Враца се проведе  
Трансграничен панаир в сферата на туризма. Сред 
участниците в изложението бе и община Берковица. 
Организатор на събитието е Търговско-промишлена 
палата – Враца. Трансграничният панаир е първото 
за град Враца мобилно строително изложение, което 
се организира в рамките на „CBC Fairs-Панаири за 
трансгранично сътрудничество”, съфинансиран 
по ОП трансгранично сътрудничество Румъния-
България 2007-2013. Участието на община Берковица 
в туристическото изложение и даде възможност да 
се представи като туристическа дестинация пред 
голям брой потенциални партньори и клиенти. 
Представени бяха и новите рекламни материали 
за града под Ком, както и видовете традиционен 
и алтернативен туризъм. Община Берковица е 
включена в цветен каталог на изложителите, където  
се презентират туристическите възможности. 
Каталогът се разпространява в Румъния и България.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА 
МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

МИГ – Берковица и Годеч проведе с  жителите на 
Берковица информационна среща за допустимост 
на кандидатите, дейностите и разходите по мерките 
от стратегията за местно развитие на територията 
на МИГ–а. Участниците  се запознаха в детайли с 
цялата информация. Мерките, по които може да 
се кандидатства  с  проект към „МИГ- Берковица 
и Годеч” са: 121„Модернизиране на земеделските 
стопанства”; 123„Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти”; 223 „Първоначално 
залесяване на неземеделски земи”; 226 
„Възстановяване на горския потенциал  и въвеждане 
на превантивни дейности; 311„Разнообразяване 
към неземеделски дейности”; 312„Подкрепа за 
създаване и развитие на микро-предприятия”; 
313„Насърчаване на туристически дейности”; 321 
„Основни услуги за икономиката и населението в 
селските райони”; 322 „Обновяване и развитие на 
населените места” . Сдружение „МИГ – Берковица 
и Годеч” стартира изпълнението на Стратегия за 
местно развитие по Договор № РД 50-86/13.06.2012 
г. с Министерството на земеделието и храните 
и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. Финансовата помощ е в размер на 3 895 
000 лв. Безвъзмездната помощ е предоставена по 
мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” 
и мярка „Управление на МИГ, придобиване на 
умения и постигане на обществена активност на 
съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии 
за местно развитие” от ПРСР за периода 2007- 2013г., 
подкрепена от ЕЗФ за развитие на селските райони.

“ВСИЧКИ ИМАМЕ ГРИЖАТА ! 
НЕКА ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ДОМ !”

На 17 септември 2012 г.  от 17 часа в гр.Берковица 
стартира втората Национална, доброволческа, 
информационна кампания в подкрепа на приемната 
грижа (за привличане на приемни родители) под 
надслов „Всички имаме грижата!”. Кампанията се 
организира от Българкия младежки Червен кръст. 
Част е от „Програмата за предоставяне на услуги 
и подкрепа на деца и млади хора, напускащи 
социалните институции”, реализирана с финасовата 
помощ на фондация „Велукс” и в партньорство 
с Международната Федерация на Червения 
кръст и Червения полумесец, Зона Европа.
Доброволците от Общински клуб на БМЧК, деца 
от Център за настаняване от семеен тип и ДДЛРГ 
гр.Берковица , както и екипът по приемна грижа 
към Община Берковица, раздадоха брошури и  
информираха жители на града за възможността 
да приемат дете. На проявилите интерес към 
програмата, г-жа Мая Сиракова разясни по-
подробно процедурата за включване. Нека помогнем! 
Екип по приемна грижа в гр.Берковица: 
тел. 0888807774 – Мая Сиракова 
тел. 0878384930 - Илияна Василева
Областен съвет на БЧК:
тел. 096/30 01 17 - Благовеста Нончева

ХОЛАНДЦИ ДАРИХА СОЦИАЛНИ 
ДОМОВЕ И УЧИЛИЩА В 

БЕРКОВИЦА
Холандската фондация „Християнска Фондация 
България” град Бутенпост направи поредното си 
дарение за ДДЛРГ „Л. Тенева”, ДДМУИ и четвърто 
училище. От началото на септември  холандските 
партньори гостуваха в Берковица. Поредната им 
благотворителност е детски есенни и зимни обувки за 
децата от „Люба Тенева” на стойност 2800 лева, както 
и хранителни продукти за 2500 лева. Холандците  
дариха и продукти от първа необходимост за 
1000 лева на  ДДМУИ и помагала на учениците от 
четвърто ОУ. Даренията са закупени от местните 
магазини, съобщи М. Иванова-мл. Експерт Проекти , 
която е техен преводач и координатор от 2000 година. 
Тогава е започнала и благотворителността им . Тази 
година дарителите са решили да стимулират местния 
бизнес, закупувайки даренията си от Берковица.

ШИВАШКА ФИРМА ДАРИ 
СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ В 

БЕРКОВИЦА

Шивашката фирма, която ще открие цех в 
Берковица дари дрехи на социалните домове в 
началото на септември. За дарителската си акция 
управителят на фирмата Бойчо Огнянов уведоми 
общинското ръководство. Зам. кметът Радослав 
Найденов, съвместно с директорите на социалните 
заведения направиха организация по получаване 
на дарението. Дрехите бяха разпределени в 
съответствие с нуждите на институциите – Дом 
„ Люба Тенева”, ЦНСТ и ДДМУИ гр. Берковица.

ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА 
ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ ПЕТРОВ

На 6 септеври 2012 г. в ДЦ “Камбанка” бе 
открита първата самостоятелна изложба на 
дванадесетокласника Георги Петров от Берковица. 
Изложбата се осъществява с помощта на библиотека 
“Йордан Радичков” към НЧ “Иван Вазов 1872”. 
Талантът на младия художник е открит още, когато  
е бил пети клас  от местна преподавателка. Тя 
подкрепяла Георги в продължение на години. Той 
непрекъснато печелил конкурси и в седми клас това 
му осигурило признаване на изпит в художествено 
училище. Сега младият талант е 12-ти клас в 
Националната художествена гимназия  и надеждите 
са му да влезе в Художествената академия. Освен 
художник Георги е и добър скулптор. Отлични 
оценки и признание получиха творбите на Георги 
Петров и от берковските художници. С пожелания 
за бъдещи успехи гостите на изложбата поздравиха 
младия творец.
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МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО 
РЪГБИ В БЕРКОВИЦА

„Балкански котки” спечелиха Международния турнир по 
ръгби 7 ”Димитър Гаврилов – Тренера”, който се проведе 
на 7 и 8 септември 2012 г. в Берковица. Събитието се 
организира за трета поредна година от местния ръгби 
клуб „Балкански котки” със съдействието на община 
Берковица. Участие взеха 8 отбора от страната и чужбина. 
Турнирът се организира в памет на дългогодишния 
треньор на „котките” Димитър Гаврилов – Тренера, 
който бе почетен от всички присъстващи с едноминутно 
мълчание. Спортната проява бе открита от председателя 
на ОбС Берковица – инж. Юлиян Иванов. Сред гостите на 
турнира бяха и зам. кметовете Г. Антонова и Р. Найденов, 
секретарят Б. Стаменова, кметът на Зайчар –Сърбия, 
общински съветници и любители на ръгби спорта. 

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-
488/25.09.2012 г. на Зам. 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 15.10.2012 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 9,00 часа;
 1.2. За землище село Бокиловци от 9,30 часа;
 1.3. За землище село Боровци от 10,00 часа;
 1.4. За землище село Котеновци от 11,00 часа;
                    1.5. За землище село Пърличево от 11,30 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 46-260/23.03.2011г. 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 12.10.2012 г. Кандидатите или упълномощени от тях 
лица са длъжни да извършат оглед на имота и да се запознаят с вида на 
обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към 
момента.
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 12.10.2012 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.bg
9.  При не провеждане на обявения публичен търг  ще бъде проведен 
втори публичен търг на 22.10.2012 г., при същите условия, като 
документите за участие се подават до 17,00 часа на 19.10.2012 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.

Радослав Найденов
Зам.Кмет на Община Берковица
(Заповед № РД-15-484/24.09.2012 г.)

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     К-я Местност           Н-н на тр.  Нач. тр. цена  Р-р на деп.
                     земл.                               номер                           дка.                                                            ползване               за ( лв/дка)               за уч. в търга
Община Берковица             
1 Берковица 03928.12.32 13,907 ххх Алчов баир нива 20,00                     55,63 
         
 Бокиловци        
1 Бокиловци 015012                       2,134 5 Малинов рът нива 20,00                       8,54 
2 Бокиловци 015015                       8,746 5 Малинов рът нива 20,00                     34,98 
3 Бокиловци 023044                       1,401 4 Парезете                     нива 20,00                       5,60 
4 Бокиловци 023045                       0,800 9 Парезете                     нива 20,00                       3,20 
 Пърличево        
1 Пърличево 031016                     10,198 3 Долни лъки нива 20,00                     40,79 
2 Пърличево 031019                       2,792 3 Долни лъки нива 20,00                     11,17 

Изготвил:
Ирина Найденова, гл.специалист "ОС" 

Съгласувал юрист:
/Апостол Иванов/

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        Площ     Категория  Местност Н-н на тр.  Нач. тр. цена )           Р-р на деп,  
                    землище                         номер                             дка.                                                    ползване                       за (лв/дка)           за уч. в търга 

Община Берковица         
1 Берковица 03928.11.69 2,879 хххх Кошарите     ливада                            7,00                        4,03 
         
 Боровци        
1 Боровци                      018011                     3,579 3 Под село        нива                          20,00                     14,32 
2 Боровци                      018014                     0,521 3 Под село        нива                          20,00                       2,08 
3 Боровци                      018055                     1,797 3 Под село        нива                          20,00                       7,19 
4 Боровци                      018062                     0,982 3 Под село        нива                          20,00                       3,93 
5 Боровци                      018065                     2,553 3 Под село        нива                          20,00                     10,21 
6 Боровци                      018070                     0,419 3 Под село        нива                          20,00                       1,68 
7 Боровци                      018073                     1,105 3 Под село        нива                          20,00                       4,42 
8 Боровци                      018090                     1,220 3 Под село        нива                          20,00                       4,88 
9 Боровци                      018093                     1,500 3 Под село        нива                          20,00                       6,00 
10 Боровци                      018100                     0,858 3 Под село        нива                          20,00                       3,43 
11 Боровци                      018103                     0,401 3 Под село        нива                          20,00                       1,60 
12 Боровци                      018304                     1,771 3 Под село        нива                          20,00                       7,08 
13 Боровци                      018305                     1,659 3 Под село        нива                          20,00                       6,64 
14 Боровци                      018306                     4,799 3 Под село        нива                          20,00                     19,20 
15 Боровци                      018307                     2,722 3 Под село        нива                          20,00                     10,89 
16 Боровци                      018312                     3,291 3 Под село        нива                          20,00                     13,16 
17 Боровци                      018314                     1,462 3 Под село        нива                          20,00                       5,85 
18 Боровци                      018315                     0,510 3 Под село        нива                          20,00                       2,04 
19 Боровци                      018318                     3,320 10 Под село        нива                          20,00                     13,28 
20 Боровци                      018321                     0,485 3 Под село        нива                          20,00                       1,94 
21 Боровци                      018323                     0,469 3 Под село        нива                          20,00                       1,88 
22 Боровци                      018326                     4,393 3 Под село        нива                          20,00                     17,57 
23 Боровци                      018328                     1,300 3 Под село        нива                          20,00                       5,20 
24 Боровци                      019001                     5,044 3 Бдински друм нива                          20,00                     20,18 
25 Боровци                      019016                     0,625 3 Бдински друм нива                          20,00                       2,50 
26 Боровци                      019017                     0,723 3 Бдински друм нива                          20,00                       2,89 
27 Боровци                      019018                     0,607 3 Бдински друм нива                          20,00                       2,43 
28 Боровци                      019022                     0,363 3 Бдински друм нива                          20,00                       1,45 
29 Боровци                      019035                     4,793 3 Бдински друм нива                          20,00                     19,17 
30 Боровци                      019057                     3,226 3 Бдински друм нива                          20,00                     12,90 
31 Боровци                      019058                     0,989 3 Бдински друм нива                          20,00                       3,96 
32 Боровци                      019061                     2,832 3 Бдински друм нива                          20,00                     11,33 
33 Боровци                      019072                     1,800 3 Бдински друм нива                          20,00                       7,20 
34 Боровци                      019074                     2,489 3 Бдински друм нива                          20,00                       9,96 
35 Боровци                      019076                     3,577 3 Бдински друм нива                          20,00                     14,31 
36 Боровци                      019083                     0,582 3 Бдински друм нива                          20,00                       2,33 
37 Боровци                      019085                     2,343 3 Бдински друм нива                          20,00                       9,37 
38 Боровци                      019086                     1,248 3 Бдински друм нива                          20,00                       4,99 
39 Боровци                      019090                     0,685 3 Бдински друм нива                          20,00                       2,74 
40 Боровци                      019097                     0,578 3 Бдински друм нива                          20,00                       2,31 
41 Боровци                      019108                     0,257 3 Бдински друм нива                          20,00                       1,03 
42 Боровци                      019112                     0,626 3 Бдински друм нива                          20,00                       2,50 
43 Боровци                      019117                     0,563 3 Бдински друм нива                          20,00                       2,25 
44 Боровци                      019120                     0,203 3 Бдински друм нива                          20,00                       0,81 
45 Боровци                      045300                     1,000 7 Обреща         нива                          20,00                       4,00 
46 Боровци                      045314                     2,807 7 Обреща         нива                          20,00                     11,23 
47 Боровци                      045352                     6,000 7 Обреща         нива                          20,00                     24,00 
48 Боровци                      065013                     4,591 3 Тировете         нива                          20,00                     18,36 
49 Боровци                      065020                     1,923 3 Тировете         нива                          20,00                       7,69 
50 Боровци                      065039                     2,134 3 Тировете         нива                          20,00                       8,54 
51 Боровци                      065052                   12,214 3 Тировете         нива                          20,00                     48,86 
52 Боровци                      065056                     2,950 3 Тировете         нива                          20,00                     11,80 
53 Боровци                      081013                     4,798 4 Говнуша          нива                          20,00                     19,19 
54 Боровци                      081014                     3,446 4 Говнуша          нива                          20,00                     13,78 
55 Боровци                      086008                     7,539 7 Садините         нива                          20,00                     30,16 
56 Боровци                      086010                   23,078 7 Садините         нива                          20,00                     92,31 
         

 Котеновци        
1 Котеновци                   000103                    0,303 4 ххххххххх      ливада                            7,00                       0,42 
2 Котеновци 000414                    0,448 4 ххххххххх      ливада                            7,00                       0,63 

Изготвил:
Ирина Найденова, гл.специалист "ОС" 
         
Съгласувал юрист: 
/Апостол Иванов/ 
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БЕРКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА 
НЕЗАВИСИМОСТТА НА 

БЪЛГАРИЯ

На 22 септември 2012 г. община Берковица 
отбеляза 104 години от Независимостта на 
България. Тържествената церемония по издигане 
на националния флаг се състоя на пл. „Радичков. 
Празничната програма  включваше изпълнения 
на деца от певчески състави към читалище „Иван 
Вазов 1872“ гр. Берковица. Независимостта 
на България е обявена тържествено на 22 
септември 1908 в църквата “Св. Четиридесет 
мъченици” в Търново със специален манифест. 

ПОХОД  ДО  ВРЪХ  КОМ

59 ученици и учители от второ ОУ „Христо 
Смирненски” покориха връх Ком в първия ден 
на есента – 23 септември. Идеята за изкачването 
на върха е възникнала преди три години, когато 
ентусиатите са били само 8. С всяка изминала 
година любителите на природата във второ ОУ 
„Христо Смирненски” се увеличават. Ето какво 
споделят те: „Любувахме се на чудесните гледки. 
И само там, на върха, можем да усетим и разберем 
истински стиховете :“и кат орела дивий, твой 
домакин крилат, аз гордо поглед хвърлям над 
всичкий долен свят.” Природата облагородява, 
кара ни  да презираме грозното и пошлото в живота 
и да обичаме и ценим красивото и стойностното. “

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ 
АВТОМОБИЛИ

Европейският ден без автомобили - 22 септември-
бе отбелязан в Берковица с демонстрация на 
майсторско управление на велосипеди  на децата 
от клуба по приложно колоездене. Мероприятието 
се проведе на пл. „Радичков“.  Две деца от отбора 
по приложно колоездене в Община Берковица  
имат възможността да участват в Европейското 
първенство по този вид спорт в град Краков, Полша.

С дефиле на участниците в центъра на Берковица 
започна поредното издание на фолклорния 
фестивал „Балканът пее и танцува“. Тази година 
проявата съвпадна и с празника на града 8 
септември – Рождество на Пресвета Богородица. 
Началото на фестивала бе дадено от домакините 
ансамбъл „Малинарка. В двата фестивални дни 
25 състава от цялата страна и над 500 участника  
показаха характерни за даденото селище или страна 
костюми, пресъздадоха народни обичаи, легенди, 
гатанки и   изпълниха песни и танци от своя край. 
Целта на проявата е популяризиране на българския 
фолклор – градски, автентичен и обработен.

ПРАЗНИЧНА ХРОНИКА

На 8 септември Берковица отбеляза празника 
на града – Рождество на Пресвета Богородица. 
В храм „Рождество Богородично” бе отслужена 
тържествена света литургия. Храмът бе изпълнен 
с  множество вярващи християни, дошли да се 
поклонят пред Божията Майка. Програмата в 
празничния ден започна с тържествени приветствия 
на официалните лица. Гости на събитието бяха 
негово преосвещенство Велички епископ Сионий, 
негово високо преподобие Архимандрит Антим-
протосингел на Видинска митрополия, депутатите 
от област Монтана в 41-то Народно събрание- 
Искра Фидосова, инж. Петър Якимов и Златко 
Тодоров, Ивайло Петров – областен управител на 
област Монтана, кметове на сръбските общини 
Димитровград, Зайчар, Княжевац, Пирот, Бела 
Паланка, кметове на общини от региона и 
представители на ръководството на Берковица. 
Г-жа Димитранка Каменова, кметът на община 
Берковица поздрави жители и гости на града. 
За доброто настроение на всички се погрижиха 
трио „Тенорите“ и фолк певицата Десислава. 
Кулминацията на празника бе тържествената заря. 

По-весело отвсякога Берковица отбеляза и 
110 години от създаването на Духов оркестър. 
Празникът започна с изпълнения на духови състави 
от общината. Кулминацията на тържествата бе 
изпълнението на известната Берковска духова 
музика. Концертът продължи повече от два часа, 
през които не спряха танците на хората и бурните 
аплодисменти на публиката.

Един от акцентите на програмата за празника 
на Берковица бе изложбата-базар „Произведено 
в Берковица”. Местни майстори представиха 
своите занаятчийски произведения, които 
предизвикаха интереса на жителите и гостите на 
града. В експозицията се включиха и децата от арт-
ателиетата на дом „Люба Тенева” и ЦНСТ Берковица. 
Експонатите бяха разположени в градската градина.

С много емоции, настроение и при голям интерес 
премина ежегодното издание на конкурса „Мини-
мис и мини-мистър Берковица 2012”, който бе част 
от тържествата за празника на града. ДЦ „Камбанка“ 
бе препълнен от желаещи, да гледат детския конкурс 
за красота. В надпреварата се включиха малчугани 
на възраст от 2 до 6 години, като момиченцата бяха 
10, а момчетата- само три. За мини –мис Берковица 
бе избрана 5-годишната Далия Димитрова, а 
мини-мистър стана Кристиян Венциславов на 3 
години. Зам. кметът Гергана Антонова награди 
победителите и връчи поощрителни награди на 
всички участници. За доброто настроение на 
всички се погрижиха децата от „Лачени обувки“, а 
за 9-тия рожден ден на детски център „Камбанка“ 
имаше и голяма  торта.

Концерт, посветен на жителите на Берковица се 
състоя на сцена в градската градина в навечерието 
на празника на града – Рождество на Пресвета 
Богородица. Празничната вечер бе открита от 
младите таланти на вокална формация „Щурче с 
ръководител и диригент Петър Петров. Специално 
за берковската общественост на сцената се изявиха 
и Квартет “Катена”, Инструментално дуо “Стелда” и  
Вокален състав “Октавойс”- гр. София. 


