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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА
КАМЕНОВА ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
Днес повече от всякога ни е необходима широката
обществена подкрепа на местно, национално и
европейско равнище. Основната цел, която си
поставям е да работя, колкото се може по-добре
заедно с общинска администрация, кметовете
на населени места, с подкрепата на общинските
съветници за доброто бъдеще на жителите на
Община Берковица през следващите 4 години.
Моята програма за управление на мандат 20112015 е съчетание на Предизборната платформа, с
която спечелих Местни избори 2011 г. и поетите
ангажименти към избирателите. Вие гласувахте
за нея и мой дълг е да я изпълня. Но тя не е
самоцелна. Тя е отворен документ, който вие може
да допълвате в процеса на нейното изпълнение. Аз
и моят екип сме готови за непрекъснат диалог за
качествена местна политика. Предстоят ни много
предизвикателства и много работа. Изхождайки
от публично поети ангажименти за открито
управление в полза на гражданите от местната
общност, сме изправени пред отговорността
и работа, която трябва да извършим бързо и
качествено.
ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ:
Прозрачност
при разходването на бюджетни средства и
разпореждането с общински активи. Отговорно
отношение към проблемите на хората в общината.
Активно използване на европейските фондове.
Открито управление. Диалогичност. Прозрачност
при управлението.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Създаване на механизми за
открито и ясно взаимодействие между общината
и частния сектор; Стопанисване на общинската
собственост в обществен интерес; Ефективен
контрол върху дейността на търгосвките фирми
с общинско имущество и общинско участие;
Публичност при предоставяне на общински
обществени поръчки и концесии; Целесъобразно,
активно и прозрачно финансиране на общинските
проекти, при усвояване на средства по различни
фондове и програми; Развитие и модернизация
на инжинерно-техническата и транспортната
инфраструктура на града и останалите населени
места на общината; Противодействие и
ограничаване на административната корупция
във всички структури на общината; Повече грижа
за здравето на хората; По добър обществен ред

и сигурност; Превръщане на Берковица в добра
туристическа дестинация с поддържани културни
центрове; Опазване и разумно използване на
природното и културно-историческо наследство;
Приоритетно подобряване на материалната
база и качеството на образование във всички
училища, детски градини и ясли на територията
на общината; Увеличаване на грижите и
подобряване на условията в училищната среда
и детските градини – ефективно управление на
общинските ресурси в сферата на образованието
и възпитанието на младите хора; Модернизиране
и увеличаване на базата за спорт и младежките
дейности в град Берковица, и останалите
населени места; Интеграция на лица и групи в
неравностойно социално положение; Повишаване
на административния капацитет и качеството на
услугите – подобряване на административното
и правно обслужване на общинско ниво, и
усъвършенстване на системата за услуги на
гражданите и бизнеса; Реализиране на програми
за изграждане на повече социални жилища,
обновяване и подобряване на енергийната
ефективност на съществуващия сграден фонд;
Постигане на хармония между икономическото
развитие на общината и околната среда;
Приоритетно отношение към развитието на
земеделието, туризма и услугите в района като
източници на доходи на населението; Общински
финанси, бюджетна политика и икономика;
ПОСТИЖИМОСТ:
Поставените цели са постижими чрез: Разумно
планиране на разходите по приоритети на
бюджетните средства; Успешно усвояване на
средствата от Европейските фондове чрез
разработване и реализация на проекти; Реализация
на успешни и прозрачни форми на публичночастно партньорство; Партньорство с държавната
власт за взаимни ползи;
Като Кмет на общината, заедно с моя екип,
ще провеждам политика за изграждането на
модерна икономика и ще гарантирам силен
социален ангажимент в управлението. В
икономически план Програмата за управление
ще доведе до модернизация и до развитие на
конкурентноспособна
икономика,
основана
на знанието и новите технологии. В социален
план тя ще защити принципите на социалната
справедливост и ще допринесе за повишаване
качеството на живота. Реализирането на
основните цели, залегнали в Програмата за
управление може и трябва да ускори развитието на
нашата община. За това е необходимо всички ние
– представителите на местната власт в общината,
кметовете на населени места, служителите в
общинска администрация, представителите на
местното самоуправление в лицето на общинските
съветници да създадем по между си атмосфера на
уважение и толерантност, и да заработим в добро
взаимодействие. Нека заедно да работим в дух
на честност и компетентност, за да можем след
четири години да превърнем Община Берковица в
модерна и силна европейска община.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС
Уважаеми съграждани,
В навечерието сме на големия християнски
празник Великден. Честити сме да ви
поздравим и радостни да ви пожелаем
здраве, благополучие и късмет. Нека
природното, човешкото и божественото
възкресение ви прероди и направи пощастливи, по-милосърдни, по-добри. Когато
се поздравяваме с „Христос Възкресе” и си
стискаме дружелюбно ръце, нека си спомним
за най-скорошното добро, което сме сторили
на ближния, на родния край, на отечеството
и да го умножим утре, за да растем достойни
като хора, безсмъртни като народ. И да
вярваме, че всички заедно вървим през делата
си към Българския Великден. Пожелавам на
всички здраве, работа, спокойствие, за да
можем с нашия труд и талант да направим
живота си по-хубав, и по-щастлив. Да
обичаме, за да ни обичат!
Честито Възкресение Христово!
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
Инж. Петър Якимов
Председател на ОбС Берковица

КМЕТЪТ се СРЕЩНА с
ПРЕЗИДЕНТА

„Националното сдружение на общините в
Република България трябва да остане силна и
единна структура, за да се чуват идеите ви и
занапред”, е казал президентът Росен Плевнелиев
на срещата с ръководството на НСОРБ на 26 март
2012 г. на „Дондуков” 2. От началото на месеца
сдружението има ново ръководство. На 24-то
Общо събрание делегатите избраха нов състав
на Управителния съвет и Контролен съвет. Един
от зам. председателите на сдружението е кметът
на Община Берковица Димитранка Каменова. На
срещата с президента е станало ясно, че процесът
на децентрализация трябва да продължи и да
бъде финансово обезпечен, в противен случай
много от общините ще изпитат затруднения.
Председателят на Управителния съвет на НСОРБ
Тодор Попов е заявил необходимостта от
убеждение на властите на ЕС, че институциите в
България говорят на един глас. Той е предложил
още съдействието на НСОРБ за провеждането
на поредица от публични дискусии с местните
власти по конкретните приоритети, заложени
в Националната стратегия за развитие на
„България 2020”. Президентът Плевнелиев е
очертал водещите приоритети, които се очаква да
залегнат в стратегическия документ и е изтъкнал
необходимостта от засилване на капацитета на
местните власти за по ефективно усвояване на
финансовите средства от ЕС. „Трябва да бъде
стимулирано развитието на икономическия
потенциал на регионите в България, категоричен
е бил Росен Плевнелиев.
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ВЕЛИКДЕНСКА ПРОГРАМА

7 април 2012 г. / Лазаровден/
08.30 ч. – Лазаруване на деца от детските градини
10.30 ч. –Пролетен бал „ Децата на Берковица –
цветята под Ком “ в ДЦ „Камбанка” и благотворителен
базар на училища и детски градини
8 април 2012 г. / Цветница/
10.00 ч. –Пресъздаване на обичая „кумичкане” –
реката при Балкантурист
10 април 2012 г.
17.00 ч. -„Великденска приказка” – представление
на подготвителна група при ЦДГ „Пролетна дъга” –
ДЦ „Камбанка”
11 април 2012 г.
17.00ч.–
Благотворителен
концерт
„Златен
Великден” на ЦДГ „Звънче” – ДЦ „Камбанка”
13 април 2012 г.
10.00 ч. – Великденски турнир по тенис на маса –
Спортна зала
10.30 ч. - Великденски пазар с томбола – Общински
пазар
15 април 2012 г.
08.00 ч. – Традиционен Великденски мотокрос – с.
Мездрея
10.30 ч. – Великденски концерт на пл. „Радичков”
11.30 ч. – Изпълнение на Берковската духова музика

ГРАФИК ЗА “ПРОЛЕТНО
ПОЧИСТВАНЕ” НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД
БЕРКОВИЦА

ЗА ПЕРИОДА от 02. 04. 2012 год. до 08.05. 2012 год.
02.04 - 04.04.2012 г. ул. Кирил и Методий, проф.
Петко Наумов, Захари Стоянов, Битоля, Здравченица,
Черковина, Охрид, Вардар, Ангел Кънчев, Явор,
Берковска река, Отец Пайсий, Гоце Делчев, Лерин,
Шабовица, Стамболийски, Христо Ботев, Звезда и
всички неупоменати в улици за съответния район
05.04 - 06.04.2012 г. ул.Алчов баир, Щърковица,
Опълченска, Синия вир, Пламък, пл. Сарая,
Туристическа, П. Яворов, Малинарка, Одеса, Любен
Каравелов, Варна, Кочо Честименски, Панайот Волов,
Кочо Честименски, Васил Друмев, Живовци и всички
неупоменати в улици за съответния район
09.04 - 12.04.2012 г. пл. Свобода, д-р Петър Берон,
Червена стена, Хан Крум, Чаталджа, Сливница, д-р
Иван Панов, Георги С. Раковски, Антим І, Христо
Ботев, Шипка, Екзарх Йосиф, Даме Груев, Тодорини
кукли, Ком, Кестенарска,
Ашиклар и всички
неупоменати в улици за съответния район
17.04 - 20.04.2012 г. ул.Сефан Стамболов, Ашиклар,
проф. Асен Златаров, Тракия, Антим Крунев,
Акация, Оборище, Ген. Скобелев, Страцимировска,
Царибротска, Солунска, Калиманица, Марин Дринов,
Граф Игнатиев, ген. Владимир Заимов, Добруджа,
Калиманица, Антон Страшимиров, Радецки, 23-ти
септември, Цар Асен и всички неупоменати в улици
за съответния район
23.04 - 25.04.2012 г ул. Александровска, Райко
Даскалов, Брези, Македония, Бдин, Мусала, Тодор
Каблешков, Грамада, Еделвайс, Николаевска, Атанас
Кюркчиев, Шейново, Поручик Загорски, Поручик
Грозданов, Хризантема, Тинтява, Парчевич, Йордан
Йовков, Алеко Константинов, Иван Вазов, Васил
Левски, Ясен, Пирин, Тополите, Средна гора, Бор,
Казаните и всички неупоменати в района улици
26.04 - 30.04.2012 г. ж.к. Заряница, ж.к. Стара планина,
ж.к Изгрев
02.05 - 08.05.2012 г. квартал Раковица
* Почистване на нерегламентирани натрупвания
на отпадъци / растителни, строителни и битови /на
терени / улици, тротоари, тревни площи /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА
На основание член 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.
1, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1,2,3,4 от НРПУРОИ на
Общински съвет Берковица
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО
НАДДАВАНЕ
на 19.04.2012 г. от 13.30 ч. в стаята на съветника в
Общинска администрация-Берковица за отдаване
под наем за срок до 10-десет години на обект:
общинско помещение с площ от 80 м²-осемдесет

СРЕЩА В ОБЩИНАта

Сътрудничеството между институции за опазване
на живота и здравето на деца от социални
заведения обсъдиха на среща представители на
ОД на МВР Монтана, РУ Полиция Берковица,
Отдела за закрила на детето, Дирекция социално
подпомагане Берковица, Местната комисия за борба
с противообществени прояви и представители на
социалните домове. Тревожна тенденция стана
бягството на деца от домовете. Заключението е на
инспектори от ОД на МВР Монтана. Ваня Славчева,
инспектор в Областна дирекция на МВР запозна
присъстващите на срещата с необходимостта
от добро взаимодействие между институциите
за превенция и противодействие на детските
противообществени прояви. Тя допълни още, че
общите усилия дават резултат. Обсъдени бяха и
конкретни мерки, за да се избегнат прецеденти
като този- избягало момиче от социално заведение,
обявено за общодържавно издирване в последствие
намерено и върнато в дома. Предстоят и нови срещи
по тези проблеми, в които ще участват и децата, и
органите на реда, това обеща Ваня Славчева.

СПЕШНИ МЕРКИ

Община Берковица е предприела необходими
мерки за обезопасяване, на посочените в заповед
на РЗИ - Монтана, чешми. За целта в града и
селата ще бъдат монтирани информационни
табели и размножени заповедите на РЗИ Монтана. Напомняме, че при проведения от
РЗИ - Монтана мониторинг на водни проби бе
установено, че е налице трайно несъответствие
на качеството на питейна вода от местните
водоизточници с възможни неблагоприятни
ефекти върху здравето на хората: изворна чешма
на ул. „Кирил и Методий” 41 до Алчов баир гр.
Берковица; три изворни чешми на Петрохански
проход; изворни чешми в селата Боровци,
Лесковец, Бистрилица, Гаганица, Слатина и
Балювица.

ЦДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА”
ПРАЗНУВА

ЦДГ „Пролетна дъга „ отбеляза своя 14-и рожден
УЧЕНИК СТАВА КМЕТ на ден с пролетен спектакъл. Той се състоя в салона
на детското заведение. Сред гостите бяха зам.
община берковица
кмета Радослав Найденов, Емилия Костадинова
– гл. експерт „Образование” и г-жа Радка
Бухалска, бивш директор на детската градина.
Празникът откри директорът на детското
заведение Надя Кралева с пожелания за много
детски усмивки, ползотворна работа и успехи.
Малчуганите, облечени като пролетни цветя,
пяха и танцуваха. Те пресъздадоха идването на
пролетта. Със своите артистични изпълнения и
темперамент децата зарадваха публиката, която
непрестанно ги аплодираше. Като на всеки
рожден ден имаше голяма и красива торта. С
нейната поява завърши тържеството. Детската
градина получи цветя и подаръци. От името
на кмета на общината Димитранка Каменова,
Седем ученика от гимназия „ Д-р Иван Панов” и поздравление към колектива и децата на ЦДГ
Лесотехническа професионална гимназия Берковица „Пролетна дъга” поднесе зам. кметът Радослав
споделиха днес работния ден на кмета на Община
Найденов.
Берковица, на председателя на общински съвет, на
заместник-кметовете, секретаря и директори на
дирекции. Националната инициативата „Мениджър
за един ден” се провежда от фондация „Джуниър
Ачийвминт България”. Целта е учениците да се
запознаят с практическата страна на дейностите
в общинска администрация. За младите хора
инициативата е шанс да видят отблизо нещата и да
осъзнаят отговорността на тези постове. Миналата
седмица Община Берковица се е регистрирала като
институция, която да вземе участие в националната
инициатива.
17-годишният кмет за един ден Михаил Петров
от гимназия „ Д-р Иван Панов” сподели, че за
него това е голямо предизвикателство, защото
се срещаш с много хора с различни характери и
различни проблеми, а кметът трябва да умее да
изслушва, да дава правилни съвети и да взема
бързи и справедливи решения.” В края на работния
ден учениците получиха удостоверенията си лично
от кмета Димитранка Каменова. Организирането
на „Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с
образователната политика, провеждана от ЕС –
образованието да бъде все повече с практическа
насоченост, за да могат младите хора да получат
истинска подготовка за реалния свят на
административните отношения.

квадратни метра, находящо се в УПИ ХІХ, кв. 60 по
плана на село Замфирово, община Берковица, при
първоначална месечна наемна цена 121,60 лева (сто
двадесет и един лева шестдесет стотинки) без ДДС.
Сделката подлежи на облагане с ДДС.
До участие в публичния търг се допускат физически
и юридически лица, подали документи за участие,
заплатили депозит в размер на шестмесечния
първоначален наем и 60,00 лв. (шестдесет лева) с ДДС
за тръжни книжа, платени в касата на Общинска

ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ
и КРАСИВИ КОСТЮМИ НА
КАРНАВАЛА В БЕРКОВИЦА
Прекрасен и незабравим, пролетен карнавал
събра децата на Берковица в центъра на града.
Малчуганите посрещнаха официалния,
първи
ден от дългоочакваната пролет. Красиви костюми,
музика и танци накараха децата да се почувстват
като в приказен свят. Някои от тях, главно наймалките за първи път присъстваха на подобен
спектакъл. Облечени в костюми на приказни,
филмови герои, феи и принцеси, децата дефилираха
в центъра на Берковица. Домакините от читалище
„Иван Вазов” представиха интересна развлекателна
програма, успоредно с дефилето на карнавалните
костюми. Журито бе особено затруднено в избора
на победители. Най-атрактивните деца с интересни
костюми получиха награди, осигурени от община
Берковица. Публиката също бе ентусиазирана и
съпровождаше участието на всяко дете с бурни
аплодисменти. За всички най-важно бе пролетното
настроение, съчетано с красиви костюми и детски
усмивки.
администрация - Берковица /ЦУИГ/ до 17.00 часа
на 18.04.2012 година. Оглед на обекта всеки работен
ден след закупуване на тръжната документация.
При непровеждане на обявения публичен търг ще
бъде проведен втори публичен търг на 26.04.2012 г.
от 13,30 ч. при същите условия, като документи за
участие се приемат до 17.00 ч. на 25.04.2012 г.
Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица
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ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед на Кмета на Община
Берковица РД-15-143/27.03.2012год., на основание
чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14
ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители
О Б Я В Я В А М:
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ
„Строителство,
инфраструктура и опазване на околната среда”
в
Община
Берковица
–Специализирана
администрация
-Дирекция”
Строителство,
инфраструктура и опазване на околната среда”- по
служебно правоотношение, при следните условия:
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-Да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 от
Закона за държавния служител
-Степен на образование: висше,степен: бакалавър
-Професионално
направление
:Инженер,
Архитектура, строителство
-Професионален опит 5 пет години или минимален
ранг III младши
-Други специфични изисквания за заема на
длъжността
Да притежава допълнителна квалификация,
Компютърни умения –WORD, EXCEL,WINDOWS и
INTERNET
2.Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и
интервю.
3.Кандидатите да представят следните документи:
• заявление по образец-Приложение№2 към чл.17,
ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители/НПКДС/;

• декларация от лицето , че е пълнолетен български
гражданин , не е поставено под запрещение, не
е осъждано за умишлено престъпление от общ
характер на лишаване от свобода и не е лишено от
правото да заема длъжността, за която кандидатства;
• копия от документи за придобита образователноквалификационна
степен,
допълнителна
квалификация и правоспособност, които се
изискват за длъжността;
• копие от документите, удостоверяващи
продължителността на професионалния опит или
придобития ранг като държавен служител;
• автобиография-CV-професионална.
• документ за самоличност при подаване на
документите за проверка.
Кратко описание на длъжността:
-Цел:
Планира дейността в Дирекцията .
Организира мероприятията.
Координира , контролира и отговаря за дейността
на всички звена в Дирекцията.
-Области на дейност:
Строителство, инвестиции и инфраструктура,
земеделие и околна среда, управление на общинската
собственост, архитектура и градоустройство.
-Основни задължения:
Да координира и контролира непосредствената
дейност
на
Дирекция
„Строителство,
инфраструктура и опазване на околната среда”.
Участва в заседания на ОбС по въпросите на
Дирекцията.
Координира и контролира дейността по изготвянето
на кадастъра, регулационните и застроителните
планове на общината и на квартално застроителните

планове.
Координира
и
контролира
техническото
изпълнение и заверка на цялостната, архитектурна
окомплектовка на документацията на общината,
както и документацията по мономенталнодекоративното оформление.
Методически ръководи и направлява звената в
отдела , като обезпечава тяхното взаимодействие с
ОбА.
Организира
планирането,
изпълнението
и
отчетността на Дирекцията пред ОбС.
Контролира издадените наказателни актове
по Закона за административните нарушения
и наказания при незаконното строителство на
територията на общината.
4. Минимален размер на основна заплата за
длъжността е -363.00 лв.
5.Документите по т.3 да се подават в стая 111етаж I
на Общинска администрация –Берковица в срок до
12.04.2012г. до 17.00 часа
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник
документите за участие в конкурса.
6.Списъците с допуснатите и недопуснати
кандидати, както и други съобщения се обявяват
на Информационното табло на Общинска
администрация-Берковица.
7.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния
служител нареждам обявлението за конкурса да
бъде изпратено за публикуване до вестник „Ком” и
до регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА.

На основание чл.10а от ЗДС ,чл.14 ал.1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители и Заповед №РД-15142/27.03.2012 г. на Кмета на община Берковица
О Б Я В Я В А М:
КОНКУРС за незаетата длъжност в Общинска
администрация Берковица
Старши счетоводител
в Община Берковица –Обща администрацияДирекция”Финансово-счетоводна
дейност”Отдел “Финансово-счетоводен” по служебно
правоотношение, при следните условия:
1.Минимални изисквания за заемане на
длъжността:
-Степен
на
образование:висше,степен:
бакалавър
-Професионален опит 2 /две/години
или
минимален ранг V младши
-Други специфични изисквания за заемане на
длъжността
Съгласно чл.35 ал.1, т.1 и 2 от Закона за
счетоводството
-с висше счетоводно-икономическо образование
и стаж в областта на счетоводството, външния,
вътрешния одит и финансовата инспекция,
данъчните ревизии или като преподавател по
счетоводство и контрол
с друго висше икономическо образование и 5 г.
стаж в областта на счетоводството, външния,
вътрешния одит и финансовата инспекция,
данъчните ревизии или като преподавател по

счетоводство и контрол;
Предимство са :
-стаж в бюджетно счетоводство
-компютърна грамотност
2.Конкурсът ще се проведе чрез решаване на
тест и интервю.
3.Кандидатите
да
представят
следните
документи:
• заявление по образец-Приложение №2 към
чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители/НПКДС/;
• декларация от лицето , че е пълнолетен
български гражданин , не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване
от свобода и не е лишено от правото да заема
длъжността, за която кандидатства;
• копия от документи за придобита
образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и
правоспособност, които се изискват за
длъжността;
• копие от документите, удостоверяващи
продължителността на професионалния опит
или придобития ранг като държавен служител;
• автобиография-CV-професионална.
• документ за самоличност при подаване на
документите за проверка.
3.Област и цел на дейността:
Област :
Бюджетно счетоводство

Цел на длъжността:
Да изпълнява организационни функции
по осигуряване обслужване работата в
счетоводството; Да работи законосъобразно
и целесъобразно за осъществяване на
отчетността и набелязаните мероприятия за
усъвършенстване работата в счетоводството
Прилага СФУК на Общинска администрация
–Берковица по заложените в нея процедури.
Изготвя месечен отчет 15-Б на Общинска
администрация-обект”Бюджет”.
4.Размер на основната минимална заплата за
длъжността – 335.00 лв.
5.Документите по т.3 да се подават в стая 111етаж
I на Общинска администрация –Берковица в
срок до 12.04.2012 година до 17.00 часа.
Кандидатите подават лично или чрез
пълномощник документите за участие в
конкурса.
6.Списъците с допуснатите и недопуснати
кандидати, както и други съобщения се обявяват
на Информационното табло на Общинска
администрация-Берковица.
7.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за
държавния служител нареждам обявлението за
конкурса да бъде изпратено за публикуване до
в. „Ком” и до регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА (петстотин) дка, находящ се в местност „Бежан”,
землище на село Замфирово, община Берковица с
На основание член 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, условие за инсталиране на телекомуникационно
ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, 2, 3 и 4 от НРПУРОИ, чл. инфраструктурно оборудване и инсталирането
6, ал. 4 от НУСПЗГОПФ
на антени, включително изграждане на кула
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО
и при необходимост поставяне мобилно
НАДДАВАНЕ
телекомуникационно съоръжение в рамките на
на 19.04.2012 г. от 13,00 ч. в стаята на съветника в наетата площ, при първоначална месечна, наемна
Общинска администрация-Берковица за отдаване цена от 540,00 лева (петстотин и четиридесет лева)
под наем за срок до 9 (девет) години на земеделска без ДДС. Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
земя – частна общинска собственост: имот № 113026, До участие в публичния търг се допускат физически
начин на трайно ползване на „друга територия заета и юридически лица, подали документи за участие,
от селскостопанска територия”, с площ от 0,500 заплатили депозит в размер на шестмесечния

първоначален наем и 120,00 лв. (сто и двадесет
лева) с ДДС за тръжни книжа, платени в касата на
Общинска администрация - Берковица /ЦУИГ/
до 17.00 часа на 18.04.2012 година. Оглед на обекта
всеки работен ден след закупуване на тръжната
документация.
При непровеждане на обявения публичен търг ще
бъде проведен втори публичен търг на 26.04.2012 г.
от 13,00 ч. при същите условия, като документи за
участие се приемат до 17.00 ч. на 25.04.2012 г.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

Димитранка Каменова
Кмет на Община Берковица

К О М - брой 140(85), понеделник - 02 - април 2012 г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСОРБ
Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова е избрана за заместник-председател
на Управителния съвет на НСОРБ. При тайно
гласуване г-жа Каменова е получила единодушно
21 гласа „за” на членовете на Управителния
съвет на сдружението. Присъствали са
и всички членове на Контролния съвет.
Димитранка Каменова е избрана заедно с още
двама свои колеги, кмета на Гърмен Ахмед
Башев и Красимир Мирев, кмет на Търговище.
Позицията в ръководството на Сдружението
на общините е изключително важна. Това дава
много национални проекти. Сдружението е
единствената организация на местните власти
в България. Организацията непрекъснато
изгражда капацитет за управление на проекти и
резултатът от това е разработване, и изпълнение
на големи
по-стойност проекти. Тяхната
реализация става при гарантирана прозрачност
и контрол от страна на членовете.

РЕМОНТ НА ДОМА ЗА СТАРИ
ХОРА
На 12 март 2012 г. Управителният съвет на
Проект „Красива България” одобри проекта на
Община Берковица за ремонт на Дома за стари
хора. Предстои официално подписване на
споразумението. Проектът за вътрешен ремонт
на отделението за лежащо болни – блок „В”
(първи и втори жилищни етажи) в гр. Берковица
(обект по мярка М02-02) е на обща стойност 240
000 лева, в.т 192 000 лева финансиране от МТСП
и 48 000 лева съфинансиране, стойност на СМР
228 000 лева. Включените строителни дейности
са за вътрешен ремонт на стаите за живеене с
прилежащите коридори и бани, подмяна на
вътрешната и външна дограма на коридорите и
подовите покрития в стаите на домуващите. Ще
бъде отремонтирана ел. мрежата, сигналната
инсталация и ремонт на осветлението.

УЧАСТВАме по ОП
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ”

КМЕТЪТ ВЗЕ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС
Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова поднесе приветствие от името на
НСОРБ на осмия международен конгрес за
енергийна ефективност и възобновяема енергия,
който се проведе на 28 март 2012 г. в София.
„НСОРБ има честта да бъде асоцииран партньор
на това събитие и благодаря на организаторите,
които подготвиха днешния форум, посветен на
изключително „горещи” за българските общини
теми, като управлението и оползотворяването на
отпадъците и енергийната ефективност.” – каза в
приветствието си г-жа Каменова. Тя допълни още:
„ Надявам се, че презентациите и практическия
опит, които ще се представят на тези форуми ще
бъдат изключително полезни за дейността на
българските общини, в контекста на бъдещата
„зелена” европейска икономика и стратегията
Европа 2020.”
Изявата се е утвърдила като една от наймащабните и е с фокус Югоизточна Европа.
Нейният формат постоянно се обогатява.
В програмата участие са взели лектори от
европейски държави, които са дискутирали
горещите теми: енергийна ефективност,
биомаса, депониране, управление на отпадъци и
др. Сред официалните гости са били министри
и зам. министри, Джеймс Уорлик-посланик на
САЩ в България, търговски съветници при
Посолствата на Германия и Австрия, посланика
на Сърбия и др. В рамките на програмата
на форума се е провела и кръгла маса с
представители на общините.

4
„ ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ
ЗА ЕДИН ДЕН ”
Продължаващата инициатива на bTV „Да
изчистим България за един ден” мотивира
служителите на общинска администрация
Берковица, организация с традиции и опит,
да се включат на 12 май 2012 г. в кампанията.
Като организатор на акцията общинска
администрация Берковица ще маркира
замърсени места на специалната интерактивна
карта на bTV, както и ще бъде сформиран екип
за подготовка и реализация на кампанията
за почистване на региона и населените
места. За целта са информирани кметове и
кметски наместници, директори на училища и
социални заведения, и клубове на пенсионера.
Тази година акцията ще бъде глобална.В
инициативата могат да се включат и малки
инициативни групи: семейства, компания от
приятели или задружни съседи. Уважаеми
съграждани, и вие може да станете част от
кампанията, за да направим града и региона ни
по чист !

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ
НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН
АСИСТЕНТ”

В Берковица започна обучение на безработни по
оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. Група от 18 безработни ще се обучават
до 19 май 2012 г. по специалност „помощник пътен
строител”. Схемата предвижда два компонента при
реализиране на проекта: първия преминаване
на курс за професионална квалификация, а
втория ангажираност в общината в продължение
на 1 година със сключен трудов договор.
Курсовете се извършват от лицензиран
център за професионална квалификация.
Продължителността му е 300 учебни часа. За
времето на обучение държавата чрез Агенцията
по заетостта осигурява стипендия на обучаващите
се в размер на 8 лева на ден. Община Берковица ще
осигури заетост за година на завършилите курса на
обучение. Стратегическата цел на Оперативната
програма е да се подобри качеството на живот на
хората в България чрез подобряване на човешкия
капитал, постигане на високи нива на заетост,
повишаване на производителността, достъп
до качествено образование и учене през целия
живот, и засилване на социалното включване.

Срокът за предоставяне на услугата „Личен
асистент” по проекта „Подкрепа за достоен
живот” е удължен с 6 месеца. Проектът
се осъществява с финансовата подкрепа
на ОП „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален
фонд на ЕС. В община Берковица програмата
работи от 10 януари 2011 година. За 43 хора с
трайни увреждания са осигурени и толкова
лични асистенти, които да се грижат за тях.
Проектът трябваше да приключи на 7 март
тази година, но Министерството на труда
и социалната политика, чрез Агенцията за
социално подпомагане удължи срока с 6
месеца, като реално проектът ще приключи на 3
септември 2012 г. Целта на проекта е прилагане
на нов подход за предоставяне на услугата в
семейна среда чрез въвеждане на принципа
„индивидуален бюджет за личен асистент”.
Положителното е това, че се децентрализира
услугата, която до момента бе предоставяна
от Агенцията за социално подпомагане на
територията на цялата страна. В рамките на
проекта това се осъществи в условията на
партньорство с общините чрез ангажиране
на общинските администрации в преките
дейности по управлението и предоставянето на
услугата. В община Берковица с допълнителни
споразумения към трудовите договори на
личните асистенти е удължен срокът.

РАБОТНА СРЕЩА НА КМЕТА
Във връзка с Решение 98 на Общински съвет
Берковица от 17.02.2012 г. по инициатива на
кмета Димитранка Каменова се проведе работна
среща с председателите на клубове на хората с
увреждания, клуба на пенсионерите, клуба на
туристите-ветерани и клуба на ветераните от
войните. Кметът разясни, че поводът за тази
среща е разпределение на заложената и приета
от Общински съвет субсидия за подпомагане на

пенсионерските клубове в размер на 15 000 лева.
След проведени разговори е решено сумата да
бъде разпределена на база отпуснати средства за
2011 г. , а не на база числеността на хората в даден
клуб. На територията на Община Берковица
техния брой е 18. Средствата ще бъдат изплащани
на база изпълнение на приходите. Участниците
в срещата изразиха своята благодарност за
оказаната финансова подкрепа от общината.
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