
НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА 
ДЕЦАТА НА БЕРКОВИЦА

Новата детска площадка, намираща се на бул. 
„Мрамор” вече е достъпна за малчуганите на 
Берковица. Съоражението е изградено по проект 
„Реконструкция на открита детска площадка и 
градинка на бул. „Мрамор”, разработен в рамките на 
Национална кампания „За чиста околна среда 2012” 
и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема 
„Обичам природата – и аз участвам”. Финансирането 
е в размер до 10 000 лева. Изграждането на детското 
съоражение в центъра на Берковица има за цел 
булевардът да остане предпочитано място от 
децата, които ще запълват свободните си часове 
сред екологично чисто място. Паркът предлага 
отлични условия за игра на открито и напълно 
безопасно за децата.  Лично кметът Димитранка 
Каменова и зам. кметът Гергана Антонова 
посетиха детската площадка и се полюбуваха на 
грейналите от радост лица на малчуганите от 
ЦДГ „Малина”. „Новата придобивка е само част 
от програмата за инвестиции и обновяване на 
детските съоражения в Берковица”, заяви кметът. 

ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН  НА  ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,  ГОДИНА 75-ТА
четвъртък, 01 Ноември 2012 г., БРОЙ 147(85).      Разпространява се  безплатно! 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА УЧАСТВА В 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЧЕСТВАНЕ НА 100 ГОДИНИ 

ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ”

В Гимназия „Д-р Иван Панов" се учреди 
Инициативен комитет за подготовка на 100- 
годишния юбилей на учебното заведение през 2013 
година. Датата е избрана, защото на 24 октомври се 
навършиха 83 години от рождението на сърцеведа 
на Северозапада Йордан Радичков. В инициативния 
комитет участват Негово Високопреосвещенство 
Видинският митрополит Дометиан, кметът на 
Община Берковица Димитранка Каменова, Татяна 
Петрова-началник на РИО Монтана, поетът Румен 
Леонидов, директорът на гимназията Румян Горков, 
бивши директори и учители на учебното заведение, 
представители на бизнеса и др. Рожденият ден 
на писателя бе отбелязан с тържествен концерт 
с участието на вокално студио "Music surfing"от 
националното музикално училище от София и 
вокална група "Амбианс" от Гимназия "Д-р Иван 
Панов". Преди концерта имаше пресконференция, 
на която бяха обявени основните прояви за 
отбелязването на 100- годишния юбилей и 
учредяването на Инициативен комитет за честване 
на голямата дата. Създадена през 1913 година като 
продължителка на класното училище в Берковица, 
Гимназията вече близо сто години разпространява 
светлина и знание в община Берковица. Успехите, 
които е постигнало училището са плод на 
неуморния труд на редица изтъкнати педагози. 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ 
СЕМЕЕН ТИП ПО ПРОГРАМАТА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН В 

БЕРКОВИЦА
На 3 октомври 2012 г. кметът на община Берковица 
Димитранка Каменова подписа договор с Държавен 
фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за проект „Строеж на Център 
за настаняване от семеен тип”. Финансовата 
помощ е в размер на 670 442 лева.  Проектът е 
по мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 
/ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. Проектът 
планира изграждане на център за социални услуги 
за деца и младежи, предвидени в Националната 
стратегия „Визия за деинституционализация на 
децата в България”, както и в Плана за действие 
за изпълнение на Националната стратегия.

ОСМА ГОДИШНА СРЕЩА НА 
МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ПЛОВДИВ

Кметът на Община Берковица Димитранка 
Каменова и председателят на ОбС инж. Юлиян 
Иванов участваха в VІІІ-та годишна среща на 
местните власти. Заедно с тях  бе и секретарят 
Биляна Стаменова. Форумът  се проведе от 14 до 16 
октомври 2012 г. в Пловдив. В работата на срещата 
се включиха президентът Росен Плевнелиев, 
премиерът Бойко Борисов, Цветан Цветанов – 
министър на вътрешните работи и други министри. 
Те говориха за националната визия за развитие на 
местното самоуправление. Програмата включваше  
дискусии по актуални въпроси в работата на 
общинските администрации, по енергийната 
ефективност в общините – механизми за постигане 
на целите 20/20/20 на местно ниво. Еврофондовете 
– реалности и поуки – е другият важен панел, по 
който сдружението  дискутира. Бяха обсъдени и 
изпълнението и проблемите по ОП „Регионално 
развитие” и ОП „Развитие на човешките ресурси”, 
както и въпроси от Планов период 2014 – 2020 
–потребности и бъдещи приоритети. Акцент 
на форума бе и темата „130 години българско 
законодателство – поуките от миналото и 
предизвикателствата на бъдещето”. В края на 
форума бяха връчени и наградите на НСОРБ за 2012 
г. Срещата е уникално за местните власти събитие, 
което включва разнообразни форми за придобиване 
на нови умения, за споделяне на идеи, за обсъждане 
на бъдещите общински реформи с министри и 
народни представители. Тя е с продължителност 
3 дни, в рамките на които се провеждат 
множество специализирани форуми и дискусии, 
които протичат паралелно и една официална 
пленарна сесия с участието на всички делегати.

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В 
БЕРКОВИЦА

Обществена трапезария заработи в Берковица от 1 
октомври 2012 г. В нея се раздава веднъж дневно 
топла храна на 72 лица, сред които бездомни, 
самотно живеещи възрастни хора и социално, 
слаби лица и семейства. Храна се сервира от 10:00 до 
12:00 часа. Разкриването на обществена трапезария 
е във връзка с национален проект „Обществени 
трапезарии”, насочен към подпомагане на 
семейства в неравностойно социално положение.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

Ръководството на Клуба на учителите пенсионери 
„Народен будител” гр. Берковица поздравява своите 
членове с 1 ноември–Деня на народния будител. 
„Желаем Ви здраве, дълъг живот и активно 
участие в обществения живот на  родния ни град 
Берковица. На нашите млади колеги учители, 
пожелаваме високи творчески успехи в обучението 
и възпитанието на младото поколение!“

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

По случай  1 ноември -  Деня на народните 
будители, ние се обръщаме към най-здравите и 
най-дълбоки корени на българската духовност.
Богатата ни история и култура е запазила 
имената на много бележити българи, които 
с гордост можем да определим като народни 
будители. Убедени сме, че Вие продължавате 
тяхното дело, съхранило вечния български 
дух, вечния стремеж към овладяване на 
знанието, вечното движение напред. 
Пожелаваме на всички Вас, чиято мисия 
днес е да опазите и  съхраните българската 
духовност, да запазите жив копнежа по нови 
хоризонти в образаванието и културата. Не 
спирайте да  будите съзнанието на младото 
поколение,  за това какво е наследството, което 
носим като история, духовност и традиция!
Честит празник !
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
Инж. Юлиян Иванов
Председател на ОбС Берковица



К О М - брой 147(85),  четвъртък - 01  - Ноември 2012 г. 2

Ръководството на община Берковица одобри 
за стипендия по успех Борислав Малинов 
Иванов, кандидатствал и приет в УНСС 
гр. София специалност „Управление и 
администрация”. Размерът на стипендията е 
семестриалната такса. Одобряването на кандидата 
е във връзка с недостиг на квалифицирани 
специалисти в сферата на администрацията 
и строителството, поради което община 
Берковица учреди стипендии за специалностите:
1. Строителство на сгради и съоръжения – един 
брой стипендия, петгодишен план на обучение, 
УАСГ – София
2. Публична администрация – един брой стипендия, 
петгодишен план на обучение, УНСС – София
Със свое решение Общински съвет – гр. Берковица 
даде съгласие за отпускане на два броя стипендии 
съгласно приложени критерии (стипендия за 
успех и социална стипендия). Стипендиите ще се 
изплащат със средствата от бюджета на Община 
Берковица, приет с Решение 98 от протокол 
№5/17.02.2012 г. Крайният срок за подаване 
на документите бе на 15.09.2012 г. Изборът на 
кандидата е въз основа на утвърдени критерии.

ОДОБРЕН Е КАНДИДАТ ЗА 
СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ

32-МА БЕЗРАБОТНИ ЗАПОЧНАХА 
РАБОТА ПО ПРОГРАМА 

„ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”
Община Берковица стартира проекта по 
програмата „Подкрепа за заетост” на ОП „Развитие 
на човешките ресурси”. За срок от една година, 
считано от 28 септември 2012 г. бяха назначени 
32-ма безработни. Те ще получават месечно 
възнаграждение в размер на 380 лева. Целта на 
проекта е безработните да придобият необходимите 
им професионални умения в процеса на работа и 
след това да се реализират по бързо на пазара на 
труда. 20 човека от назначените ще са ангажирани 
с охрана на общински обекти, а с поддръжка и 
благоустройство ще се заемат 12 земекопачи. 
Работниците са назначени с трудови договори.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В 

АКЦИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО НА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА

В Берковица стартира кампания "Активни 
сега и занапред, заедно за противодействие на 
насилието над възрастните хора". Организира 
се от БЧК и със съдействието на Общински 
клуб на БМЧК - Берковица.Това мероприятие 
е една малка част от дейностите за оказване на 
подкрепа и пълноценно участие на възрастните 
в социалния и икономическия живот, и развитие 
на капацитета по разпознаване на насилието над 
възрастните. На 1 октомври в градската градинка 
кметът на община Берковица Димитранка 
Каменова и председателят на ОбС инж. Юлиян 
Иванов  поставиха отпечатък "РЪКА" на картотени 
постери, като с написването на името и саморъчния 
поставен подпис под отпечатъка, те се включиха в 
акцията против насилието на възрастните хора. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ 
БЕРКОВИЦА СРЕЩУ ТРАФИКА НА 

ХОРА

Председателят на Общинския съвет в Берковица 
инж. Юлиан Иванов и съветничката Мариета 
Дамянова се включиха в кампания против 
трафика на хора, която се организира на 18 
октомври от младежката структура на ПП ГЕРБ – 
Берковица. Инициативата е посветена на шестия 
Европейски ден за борба с трафика на хора. 
Младежите раздадоха на жителите на Берковица 
информационни материали, посветени на борбата 
срещу човешката експлоатация. Целевата група, 
към която беше насочена кампанията естествено 
са младите хора от града, които са най уязвимите 
и потенциални жертви на едно от най доходните 
престъпления в света. Те проявиха и най-голям 
интерес към информационните материали, 
посветени на европейския ден. С тревожната 
статистика за нарастващия брой експлоатирани 
хора бяха запознати и членовете на всички 
обществени организации в града – пенсионери, 
хора с увреждания, туристически клубове и др.

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА

На 25.10.2012 г. от 11:00 ч. в заседателната зала 
на Общинска администрация  гр. Берковица 
се състоя начална пресконференция по повод 
стартирането на дейностите по проект „Ефективна 
и пълноценна образователна интеграция на 
децата от ромски произход, чрез иновативно 
мотивиране на родителите им”, с бенефициент – 
Община Берковица и партньор – Обществен съвет 
по образованието, гр. Берковица. Проектът се 
осъществява с финансовата подкрепа на Центъра 
за образователна интеграция на етническите 
малцинства към Министерството на образованието, 
младежта и науката. Основната цел на проекта е 
създаване на комплексна среда от подкрепящи 
мерки за улесняване на образователното и социално 
интегриране на децата от ромски произход и 
техните семейства. Стойността на проекта е 17 942 
лв. , срок за изпълнение: 10 месеца – до 31.06.2013 
г. На поканата се отзоваха представители на 
всички целеви групи по проекта. Ръководителят 
на проекта, инж. Златина Петрова (ст. специалист 
„ЕФПП”) представи своя екип за управление, 
включващ координатор – Паулина Харалампиева 
(мл. експерт „ЕФПП”), счетоводител – Ася Илиева 
(ст. счетоводител), както и избрания медиатор 
по проекта – Дафина Стефанова. Присъстващите 
бяха запознати с идеята, целите, дейностите и 
очакваните резултати от реализирането на проекта.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА 

КАМЕНОВА ПОСЕТИ ДОМА ЗА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Кметът на община Берковица Димитранка 
Каменова посети дома за възрастни хора. Г-жа 
Каменова се срещна с домуващите и ги поздрави 
по случай отбелязването на Международния ден на 
възрастните хора. С кратка програма обитателите 
на дома приветстваха кмета и изразиха задоволство, 
че въпреки многобройните си ангажименти е 
намерила време да уважи и почете техния празник.  
Димитранка Каменова пожела на всички здраве 
и достойни старини. Тя изрази увереността 
си, че след ремонта на дома всички домуващи 
имат добри условия за живот и възможности да 
прекарват приятно времето си. Кметът връчи 
грамоти за активна дейност на хора от дома.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 

ЦЕНТЪР – МОНТАНА В 
БЕРКОВИЦА

На 10 октомври  (сряда) от 11.00 часа в 
заседателната зала на Община Берковица Областен 
информационен център – Монтана представи 
„Добрите практики – споделеният успех”.
Участниците баха запознати с: Конкурс за 
детска рисунка, организиран от Централния 
информационен и координационен офис в 
администрацията на Министерски съвет; Актуални 
процедури по оперативни програми; Добри 
практики от Северозападния район за планиране.
Областен информационен център – Монтана е 
част от мрежата от 28 информационни центрове 
за популяризиране на Кохезионната политика 
на ЕС, създадени с финансовата подкрепа на 
ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС 
чрез Европейския фонд за регионално развитие.

12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА 
БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

На 18 юни 1998 г. в Благоевград е проведено Третото 
общо събрание на Националното сдружение 
на общините в Република България. Водени от 
желанието да се създаде нова традиция в историята 
на българските общини, която да свързва миналото, 
настоящето и бъдещето на местното самоуправление 
в България, делегатите на събранието вземат решение 
за Ден на българската община да бъде определена 
датата 12 октомври.  Българската община играе 
важна роля през различните исторически периоди 
от развитието на държавата. Идеята за установяване 
и разгръщане на местното самоуправление е 
заложена още в първата демократична Конституция 
на самостоятелната българска държава. През 1991 
г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че 
„Република България е единна държава с местно 
самоуправление", а чл. 136 определя общината, като 
„основна административно-териториална единица, 
в която се осъществява местното самоуправление.
Целта на общото отбелязване е да се популяризира 
дейността на местната власт, да се постигне 
по-добро обществено разбиране за ролята й в 
развитието на обществото, както и да се стимулира 
по-активно и съпричастно гражданско участие 
в процесите на управление на местно ниво. 
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА
3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953/88 400
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, ал. 2, ал. 4, т.1 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-15-577/30.10.2012 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), находящи се в землище село Бързия, община 
Берковица, област Монтана за стопанската 2012-2013 година за 
отглеждане на едногодишни полски култури и за ползване на 
ливади. Търгът ще се проведе на 14.11.2012 г. от 13,30 часа в стаята на 
съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното 
присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. 
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 списък 
(приложение 1), който е 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 землището, описани в списък 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;
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.Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените 
имоти. 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 13.11.2012 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 13.11.2012 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.com/.
9.При непровеждане на обявения публичен търг  ще бъде проведен 
втори публичен търг на 21.11.2012 г. от 13,30 часа, при същите 
условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 
20.11.2012 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.

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА
3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 
0953 / 88 400 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 № 323 от 
Протокол № 13/21.09.2012 година на Общински съвет – Берковица 
и Заповед № РД-15-575/30.10.2012 г. на Кмета на община Берковица
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване 
за отдаване под наем на част от помещение  – публична общинска 
собственост, с площ от 10 м² (десет квадратни метра),  находящо 
се на втория етаж в западното крило на сграда Основно училище 
„Св. св. Кирил и Методий” село Замфирово, със застроена площ 
500 (петстотин) кв.м., триетажна, монолитна, построена в УПИ 
І в кв. 70 по регулационния план на село Замфирово, община 
Берковица, за монтиране и използване на телекомуникационни 
съоръжения, както и част от покривното пространство от сградата за 
инсталиране на необходимото за функционирането на съоръженията 
оборудване, за срок от 10-десет година при първоначална 
месечна наемна цена 120,28 лева /сто и двадесет лева  двадесет и 
осем стотинки/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
2. Публичният търг ще се проведе на 14.11.2012 г. от 11,00 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 – 721,68 лв. (седемстотин 
двадесет и един лева шестдесет 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 60,00 лева (шестдесет лева) с ДДС в касата на 

Общинска администрация - Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 
17.00 часа на 13.11.2012 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 13.11.2012 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 21.11.2012 г. от 11,00 часа, при същите 
условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 
20.11.2012 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.

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА
3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Й. Радичков” 4, тел: 0953/88 400 
На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
чл. 45, т. 4 и чл. 46, ал. 1, 2, 3, 4 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 326 
от Протокол № 13/21.09.2012 година на Общински съвет – Берковица 
и Заповед № РД-15-576/30.10.2012 г. на Кмета на община Берковица
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
1. За продажба на учредено право на строеж върху отредени петна, 
намиращи се в поземлен имот с идентификатор 03928.513.299 
по кадастралната карта на град Берковица, стар идентификатор: 
квартал 1-първи, УПИ І-първи, ж-к. „Изгрев” по плана на град 
Берковица, за изграждане на гаражни клетки в група „З”, както следва:
1.1. Гаражна клетка № 4 с площ от 18 м2 при първоначална тръжна цена – 
480,00 лв. /четиристотин и осемдесет лева/. Сделката е освободена от ДДС.
1.2. Гаражна клетка № 5 с площ от 18 м2 при първоначална тръжна цена – 
480,00 лв. /четиристотин и осемдесет лева/. Сделката е освободена от ДДС.
2. Публичният търг ще се проведе на 14.11.2012 г. от 9,30 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 10% от първоначалната 
тръжна цена:
•За обект 1.1. – 48,00 лв. (четиридесет и осем лева) без ДДС;
•За обект 1.2. – 48,00 лв. (четиридесет и осем лева) 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. Утвърждавам тръжни книжа. 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  - обект на търга тръжни книжа в 
размер на 80,00 лева (осемдесет лева) с ДДС в касата на Общинска 
администрация - Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 
часа на 13.11.2012 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 13.11.2012 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 21.11.2012 г. от 9,30 часа, при същите условия, 
като документите за участие се подават до 17,00 часа на 20.11.2012 
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.

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица

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,землище/Имот  номер/Площ  дка/Категория/
Местност/Начин на трайно   ползване/Начална тръжна цена (лв./дка)/
Размер на депозит за участие в търга/
Община Берковица 
1. Бързия 108004/3,271/8/Върли завой / нива/20,00/13,08
2. Бързия 108005/2,724/8/Върли завой/нива/20,00/10,90

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МЕСТНОСТ “САРАНОВЕЦ”
Община Берковица на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, 
съобщава на , че е изработен и изложен за проучване  план на 
новообразуваните имоти,  за част от м-т  “Сарановец” , землище гр. 
Берковица, в изпълнение на  решение на Районен съд – Берковица.
      На основание чл. 128, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок 
от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица 
могат да направят писмени искания и възражения по плановете 
и придружаващата ги документация до кмета на общината.

/Из записките на инженер-лесовъд Никола Риджаков 
на 81 години роден и израстнал в Берковица/
Берковица е стар град с история, която все още не е 
проучена и сигурно води началото си още от дълбока 
древност. Евреите са били спътници на всички 
народи. Кога са дошли в нашия град не знам – това 
ще кажат археолозите и историците. Занимавали са 
се винаги само с търговия на неща, които ползват 
всички хора, независимо от националния им 
произход. Те са се движели заедно със стоките, които 
предлагали – текстил, сол, газ и др. В родния ми град 
Берковица, близо до центъра на града, се издига 
старинно Кале с крепостни стени, почти разрушени 
след освобождението от турско робство. Евреите 
са се чувствали сигурно защитени в крепостта от 
набезите на многобройните скитнически орди, 
които са минавали през петроханския проход да 
грабят, убиват и рушат на юг от него. Заселили 
са се във вътрешния град. Създали са  еврейска 
общност. Заедно в разбирателство, без никакви 
предразсъдъци, са живеели българи, турци и евреи, 
като само имената им са били различни. Там са 
се намирали къщите и дюкяните на търговците, 
повечето от които все още стоят. Не случайно заедно 
с махалите Соларска, Варошлийска, Козулийска, 
почти в центъра на града се намираше и еврейската 
махала. Има и старо еврейско гробище (сравнително 
запазено, макар и разровено от иманяри). Още 
стоят големите каменни плочи и бордюри. Повечето 
от надписите са на староеврейски език. Някога 
имаше и Синагога. Всичко това показва, че в града 
ни се е била установила голяма еврейска общност.
Един млад живот за пример, останал незаслужено 
до сега в пълна забрава. Затова да го споменем….
Когато бях ученик в началния клас на гимназията, 
заедно с мен учеха и две еврейчета, мои приятели. 
Леон Аврам Гершон беше строен и красив младеж, с 
леко къдрава, тъмно руса коса, продълговато лице и 
прав нос. Баща му имаше в центъра на града голям 
текстилен магазин за платове и басми. Другото 
момче се казваше Мордохай Несим Яков – дребно и 
слабо физически. Баща му беше дребен търговец на 
сол, газ и др. Имаше още магазини – златарския за 
бижута на Мики и др. Едно еврейско семейство, братя 
Шекерджиеви, беше започнало производството на 
малинов ликьор, бутилиран в специални шишета, от 
който изнасяха в страната и в чужбина. След години 
Атанас Тенев замина за Израел и взе от тях рецептата. 
Така се постави началото на прословутото берковско 
малиново вино, с което стана известен градът ни.
Точно тогава в България се слагаше началото на 
бригадирското движение. Младежите вместо да 
безделничат и да се чудят какво да правят през 
лятото, трябваше да дадат своя доброволен труд в 
изграждането на нашата държава - на нови заводи 
и пътища, мостове, ж.п. линии. Бяха построени 
язовирите „Георги Димитров”, „Копринка”, „Росица;  
прохода на Републиката Хаин Буаз; Димитровград 
– град на младежта; ж.п. линията Перник-Волуяк и 
много други обекти от национално и местно значение. 
Това беше времето за въздигане на нашата държава 
България и за нейното превръщане от изостанала 
земеделска страна в аграрно-индустриална държава. 
През 1946 г. бяха организирани първите бригади, а 
след това се превърнаха в цяло бригадирско движение, 
като се включиха младежи и девойки от цялата страна. 
Бяхме 15 годишни. Мислехме, че сме вече големи и 
възмъжали. Започна набирането на бригадири за 
сформиране на околийска бригада. в с.Дива Слатина, 
община Дълги Дел. В отряда бяха се записали 10-12 
девойки от горните класове. Като председател на 
класа, аз трябваше да събера желаещите да участват 
съученици. Включихме се аз, Ангел Богомилов, 
едно турче –Юнуз, Ицо Фирцата и двете еврейчета 
- Леон и Мордохай. Всички записали се получиха 
съгласието и одобрението на родителите си. Само 
тези на Леон се противопоставиха – подготвяха 
се да заминат след месец-два за новообразуваната 
израелска държава. Но той твърдо им казал:” Мамо 
и татко, ще прощавате, но аз тук съм роден, тук са 
приятелите ми, тук ще остана…” Устоя на думата 
си и замина с нас на бригада в с.Дива Слатина.
/следва продължение.../ 
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КАМЕНОВА ПОЗДРАВИ 
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

С тържествен концерт възрастните хора в 
Берковица отбелязаха международния си ден – 1 
октомври. Десетки жители на община Берковица 
се събраха в градската градинка, за да се поздравят 
за празника и да си пожелаят здраве и дълголетие. 
Сред официалните лица на тържеството бяха 
кметът на Берковица Димитранка Каменова и 
председателят на ОбС инж. Юлиян Иванов. Г-жа 
Каменова поздрави възрастните хора с техния 
международен ден: „Уважаеми дами и господа,
Обръщам се към Вас като към хора, които 
продължават да участват активно в обществения 
живот и Ви благодаря за Вашата всеотдайност и 
принос за развитието на общината. Приятно ми 
е, че имам възможност от името на общинското 
ръководство и лично от мое име да отправя най-
сърдечни поздравления и благопожелания към 
всички Вас, по случай Международния ден на 
възрастните хора ! Позволете ми да изразя своето 
уважение и преклонение пред мъдростта и опита на 
възрастта Ви! В днешния празничен ден Ви пожелавам 
най-доброто, което заслужавате – здраве, бодър дух  
и достойни старини ! Весел празник !”. Кметът връчи 
поздравителни адреси на пенсионерските клубове 
и награди за активна дейност техните членове. 
С грамота на община Берковица бе наградена 
98-годишната Галина Дамянова, най-възрастния 
жител на Берковица. Духова музика  „Здравец” 
откри тържествения концерт. След официалната 
част тържеството продължи с богата музикална 
програма. Поздрав към възрастните хора отправиха 
талантливите деца от вокална група „Лачени 
обувки”, а празникът продължи с изпълнение 
на фолклорната изпълнителка Мила Рангелова.

ИЗЛОЖБА В ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

На 11 октомври 2012 г. в художествена галерия 
„Отец Паисий” в Берковица бе открита 
богата в жанрово и стилово отношение обща 
художествена изложба (живопис, скулптура, 
графика и приложно изкуство). Събитието е 
посветено на 50 г. Представителство на Съюза 
на българските художници и 20 г. дружество 
на художниците „Тенец” в Монтана. Сред 
официалните гости на изложбата бяха Валентина 
Симеонова – зам. министър на МТСП, Калин 
Каменов – председател на ДАЗД, Ивайло 
Петров – областен управител, Нина Петкова – 
зам. областен управител и кметът на община 
Берковица Димитранка Каменова и нейният екип. 
На изложбата бяха представени  творби на членове 
на Представителството на СБХ и дружество 
„Тенец” - проф. Галилей Симеонов, Теодоси 
Антонов, Николай Пенков, Венелин Захариев, 
Дончо Планински, Георги Паунов – Паунеца, 
Чавдар Антов, Любомир Мечков, Георги Панов, 
Валентин Герасимов, Иван Доганов, Димитър 
Гоцак, Виктория Михайлова, Рени Петрова, 
Господин Господинов, Мира Маркова, Даниела 
Петрова, Христо Михайлов, Сияна Миланова и др.

ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА 
ЗА РАДИЧКОВ В КЪЩА МУЗЕЙ 

„ИВАН ВАЗОВ”
В къща музей “Иван Вазов ” гр. Берковица  ученици 
от 11 клас при Лесотехническа гимназия под 
ръководството на г-жа Манкова  проведоха урок 
по случай 83 години от рождението на големия 
българин и наш писател- земляк – Йордан 
Радичков. На тържествения урок присъстваха г-жа 
Емилия Костадинова, авторът  на две от картините, 
посветени на Радичков, съседката на Радичков 
леля Любка, която разказа спомени за Радичков, 
текстописецът Борислав Мирчев и наши съграждани. 
Мероприятието бе уважено и от група Медикус” 
от гр. София. Документална изложба за Радичков 
може да се види всеки ден от 8.30 часа до17.00 часа 
в изложбената зала на къща музей “Иван Вазов “.

ПРАЗНИК “ЗЛАТНА ЕСЕН В 
КВАРТАЛ СТАРА ПЛАНИНА”

За поредна година кв. Стара планина в Берковица 
отбеляза своя празник. Преди пет години 
по идея на инициативен комитет по-случай 
40-годишнината на квартала за първи път бе 
организиран празник. Неговата цел е била да се 
отдаде  заслужена почит на хората, построили 
хубавите домове в жилищния квартал. Тогава, 
казват жителите, не е имало ток, вода, улици, 
тротоари и канализация. Но затова пък е 
имало трудолюбие, съпричастност и другарска 
взаимопомощ. Герои на празника станаха и 
децата, които обичат да пеят, танцуват, рисуват и 
спортуват. Празникът се е превърнал в традиция 
и всички го очакват с радост и нетърпение. Няма 
нищо по ценно от добросъседските отношения 
и разбирателството с хората. Гости на празника 
бяха зам. кметът Гергана Антонова и секретарят 
Биляна Стаменова. Специален поздрав към 
всички отправиха децата от вокална група “Лачени 
обувки” и Йорданка Братанова от “Сладък спомен”.

Община Берковица получи Грамота за принос 
в развитието на туризма от първото издание на 
Националния-преглед конкурс „Общините за 
развитието на туризма”. Целта на конкурса бе да 
привлече вниманието върху приноса на общините 
за развитието на туризма в отделните региони 
на страната, да популяризира постигнатото от 
българските инвеститори, да сподели добри практики 
и да мотивира местната инициатива за постигане 
на качествен туристически продукт. В него се 
включиха 908 участници от цялата страна – общини, 
общински предприятия “Туризъм”, браншови 
организации, туропетори, транспортни фирми, 
хотели, колежи по туризъм, увеселителни паркове и 
атракционни къщи, читалища и НПО. Конкурсът се 
проведе в два модула – „Общините за развитието на 
туризма” и "Най-добро сътрудничество на общината 
и частен партньор с принос за туризма", като във 
всеки модул са направени номинации в няколко 
различни категории. На финала 104 от участниците 
получиха различни призове и грамоти на специално 
събитие, организирано от МИЕТ в Пловдив по 
случай Световния ден на туризма. Отличените 
общини и фирми, участвали в конкурса, бяха 
наградени с грамоти на тържествена церемония. 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С 
ГРАМОТА ЗА ПРИНОС В 

РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

“ВСЕКИ НА ТОЯ СВЯТ СЕ Е 
ПОЯВИЛ РАЗЛИЧНО”

83 години от рождението на Йордан Радичков
Йордан Радичков е роден на 24 октомври 1929 г. в с. 
Калиманица, област Монтана. През 1947 г. завършва 
гимназия в Берковица. Радичков е удостоен с много 
отличия и награди, както в България, така и в 
чужбина. През 2000 г. е удостоен с орден “Стара 
планина” I степен за цялостен принос в българската 
култура. През 2003 г. получава държавното отличие 
“Паисий Хилендарски”. Два пъти е номиниран за 
Нобеловата награда за литература. Произведенията 
му са превеждани на 37 езика и са издадени в 50 
страни по света. Йордан Радичков е писател, за 
когото правилата в художествената литература 
губят своята традиционна роля. Той е създаващият 
алтернативи творец. Затова и интересът към 
неговото творчество е толкова голям и неувяхващ.

65 ГОДИНИ IV ОУ „Г. С. 
РАКОВСКИ”

На 31 октомври 2012 г. в салона на читалище 
„Иван Вазов-1872” с тържествен концерт бе 
отбелязана 65-годишнината от създаването на 
училище „Г. С. Раковски”. Сред официалните 
гости на събитието  бяха инж. Ю. Иванов-
председател на ОбС Берковица, Р. Найденов 
-зам. кмет, директори и учители от училищата.   


