ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
вторник, 01 септември 2015 г., БРОЙ 179(85).
Разпространява се безплатно!

ПАРК С МИНИАТЮРИ РАДВА
ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА
БЕРКОВИЦА

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА
БЕРКОВИЦА – 2015

4 септември /петък/

09.30 часа – Турнир по тенис на корт – Спортна зала
17.30 часа – Изложба на Берковски художници –
Художествена галерия “Отец Паисий”
18.00 часа – Откриване фотоизложба „Моята
Берковица“ – фоайе читалище „Иван Вазов-1872“
18.30 часа – Празничен концерт по случай 120
години организиран туризъм с участието на Хорова
школа “Балкански звуци”, хор на ветерани-туристи,
вокална формация „Торлашки напеви“ гр. Монтана
и награждаване на победителите от фотоконкурс
„Моята Берковица“– салон НЧ „Иван Вазов – 1872“
21.00 часа – Парти с DJ Nasko DMC– пред дискотека
„Найт лайф“
В парк „Здравец“ в Берковица са изложени 10
миниатюри-макети на архитектурни и други
забележителни обекти в мащаб 1:10, 1:17 и 1:18.
В музея на открито могат да бъдат видени църква
„Рождество на Пресвета Богородица“, Часовникова
кула, Етнографски музей, Клисурски манастир „Св.
Св. Кирил и Методий“, Римска баня, къща-музей
„Иван Вазов“, църква „Св. Николай Чудотворец“,
Гимназия „Д-р Иван Панов“, чешма „Малинарка“
и местност „Калето“. Атракциона е по проект на
Община Берковица „ Насърчаване на туристическите
дейности в Община Берковица чрез обособяване
на нова туристическа атракция, експонираща
местното културно-историческо наследство в парк
„Здравец“ гр. Берковица и обновяване на свързаната
с нея туристическа инфраструктура и съоръжения“
и е на стойност 51 600 с ДДС. Проектът има за
цел създаване на нов тип съвременен екопарк,
който да увеличи туристическата посещаемост
в града като експонира част от културните
и исторически обекти на Берковица. Всички
миниатюри са с височина 1 метър и са изработени
от полимербетон със смоли. Те пресъздават
действителна архитектура на обекта, както и
настоящето цветово решение. Материалите и боите,
с които са изработени миниатюрите са устойчиви
на влиянието на атмосферните условия на открито.

Ръководството на Община Берковица
призовава жителите на града да не
допускат вандалски прояви в парковете
и градинките, да проявят бдителност
към отделни личности, които рушат
създадените за цялата общност
придобивки и удобства. Сигнали
за подобни прояви могат да бъдат
подавани на горещите телефони на
общината – 0953/ 88-418 и 0885119056.
Одобрен проект на Община
Берковица за водопровод

На свое заседание / 14 август 2015 г./ УС на
ПУДООС одобри проект на Община Берковица.
Ще бъдат подменени 1123 м. съществуващи
водопроводни клонове от азбесто-циментови
тръби с тръби от полиетилен от висока плътност по
улици „Синчец”, „Оборище“ и „Кочо Честименски“.
Стойността на инвестицията е 224 000,00
лева. Предстои да се проведе процедура
за избор на изпълнител на проекта.

5 септември /събота/
09.30 часа – Турнир по тенис на корт – полуфинали
– Спортна зала
10.30 часа – Откриване на Международен фолклорен
фестивал “Балканът пее и танцува” с дефиле на
участниците и програма – НЧ “Иван Вазов 1872”
11.00 часа – Рожден ден на ДЦ „Камбанка“- детско
парти
20.00 часа – Пиано бар на открито със Славена
Даскалова, Jazz Orpheus и приятели– Градската
градина
6 септември /неделя/
09.30 часа – Турнир по тенис на корт – финали и
награждаване – Спортна зала
10.00 часа – Честване на Съединението на България
– пл. “Йордан Радичков” с участието на Младежки
духов оркестър- гр. Берковица
10.30 часа – Дефиле на участниците в Международен
фолклорен фестивал “Балканът пее и танцува” и
програма – НЧ “Иван Вазов 1872”
10.30 часа – Откриване на турнир по ръгби– стадион
7 септември /понеделник/
19.00 часа – Празничен концерт – пл. Йордан
Радичков с участието на :
– Оркестър “Виво Монтана”
– Културно-уметническо дружество „Братя Гиноски“
гр. Гостивар Македония
-Народния певец Николай Славеев

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА СЕ СРЕЩНА
С ОТБОРА ПО ПРИЛОЖНО
КОЛОЕЗДЕНЕ

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова
прие в кабинета си децата от отбора по приложно
колоездене, заедно с единия от треньорите Цветана
Петкова. И тази година берковският отбор има
блестящо представяне. Децата за поредна година
подариха всичките си купи на кмета Димитранка
Каменова и благодариха за подкрепата на общината,
която оказва на Общинския съвет на клуба. Кметът
благодари на младите състезатели и пожела още
много спортни успехи, а за купите сподели, че ще
бъдат поставени на специално място в общината,
защото те са гордост за Берковица. Г-жа Каменова
поговори с децата за спорта в града и обеща още
спотни съоръжения и игрища, както и нова спортна
зала, от която Берковица се нуждае. Не на последно
място Димитранка Каменова каза, че ще се направят и
велоалеи. Берковският клуб по приложно колоездене
е първенец и в двете групи – при по-малките и при
по-големите. В годините и със своите победи отборът
доказва, че в него са най-добрите и подготвени деца.

1 333 831 ЛЕВА ОДОБРИ
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА
КОМИСИЯ ПО БЕДСТВИЯ
И АВАРИИ ЗА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

8 септември /вторник/
10.00 часа– Официално откриване на Пречиствателна
станция за питейни води и алпийско водохващане
с. Бързия – местност „Равнище“ с. Бързия и
ремонтирано НЧ “Иван Вазов-1911”, с. Бързия
11.30 часа – Официално откриване Градски стадион
и спортни съоръжения гр. Берковица – Градски
стадион
17.00 часа – Изложба “Произведено в Берковица” –
Градската градина
19.00 часа – Тържествено честване на Празника на
Берковица – пл. Йордан Радичков и награждаване
на деца с изявени дарби
20.00 часа – Празничен концерт – пл. “Йордан
Радичков” с участието на :
– КВАРТЕТ “ИНТРО”
– ГРУПА “ДИАНА ЕКСПРЕС” и Тържествена заря

1 333 831 лева одобри Междуведомствената комисия
по бедствия и аварии за възстановителни дейности
след наводненията за Община Берковица на свое
заседание на 16 юли 2015 г. Основната сума в
размер на 1 300 693 е за изграждане на подпорни
стени в участъка на ж.к. „Заряница“, до бл. 6 и в
участъка зад кв. 108, гр. Берковица. 19 960 лева са за
възстановяване на разходи за спешен и неотложен
ремонт на водохващания и довеждащи и улични
водопроводи в Община Берковица и 13 178 лева са
възстановителна помощ съгласно приложение № 3
към т. 1.2. на Протокол № 4 на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет от 16.07.2015 г.

2

К О М - брой 179(85), вторник - 01 - Септември 2015 г.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДОБРИ
КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ
УСЛУГИ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА
В БЕРКОВИЦА

Нов специализиран автомобил обслужва живеещите
в Дома за стари хора в Берковица. Социалното
заведение има и ново медицинско оборудване,
оборудване за перално отделение и за рехабилитация
и спорт. Финансирането за това Община Берковица
получи за проект „Подобряване качеството на
предоставяните социални услуги в Дом за стари
хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица,
Община Берковица“, който е на стойност 158 642,00
лева с ДДС. Той бе подаден към Сдружение „МИГ –
Берковица и Годеч“ по Мярка 321 „Основни услуги
за икономиката и населението в селските райони“.

Първата стъпка за подобряване качеството на
живот на възрастните, които са настанени в
дома е направена с ремонта на отделенията за
лежащоболни по проект „Красива България“. Сега
с новото оборудване за пералното отделение /
пералня, сушилня и гладачен каландър/, медицинско
оборудване/ мед. шкафове и болнична носилка/,
оборудване за рехабилитация и спорт /бягащи
пътеки и велоергометри/, както и специализирания
автомобил се подобрява качеството на социални
услуги. Така Община Берковица обследва
нуждите на възрастните хора и преценява
необходимостта от въвеждане на нови услуги.

Редовна среща с дружество
„КОМ 2016″

На 20 август се проведе редовна среща на кмета на
общината Димитранка Каменова с представители
на дружество „КОМ 2016” АД. Темата на срещата
бе поставените задачи и тяхното изпълнение
за реализиране на инвестиции в Зона Ком.
Кметът запозна присъстващите, че до средата
на месец септември
Министерски съвет ще
предостави безвъзмездно на Община Берковица
два имота в зона КОМ. С придобиването на тези
имоти, съществуващата писта ще се удължи с
около 1 километър. Общината движи и втора
преписка с МЗХ за безвъзмездно придобиване
на имот в Балкана за изграждане на паркинг.

ГЛОБИ ЗА ОБЯВИ ИЛИ
НЕКРОЛОЗИ, ОКАЧЕНИ НА
ДЪРВО

Община Берковица монтира афишни колони
за поставяне на обяви, некролози и рекламни
материали.
Общината
започва
премахване
на разположените по дърветата и стълбовете
рекламни материали и некролози, които загрозяват
заобикалящата ни среда и увреждат дървесната кора.
Съгласно Наредбата за осигуряване и поддържане
на обществения ред и сигурност на територията
на Община Берковица, чл. 4. Забранява се:
11. Лепенето на некролози, съобщения, обяви
и други извън определените за това места.
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ

Чл. 27. (1) Който наруши разпоредбите на чл.
4, т. 1, 2, 3,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 се наказва с
глоба от 10 до 50 лева, като нарушителите са
длъжни и да възстановят нанесените щети.
(2) При повторно нарушение по чл. 4, т. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 глобата е в размер
от 50 до 150 лева. Традицията с лепенето
на некролози навсякъде грози Берковица
и носи тягостно настроение. Жителите
трябва да са загрижени каква среда обитават.

ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА
СТАДИОНА И 17 000 ОБЩИНСКА
СУБСИДИЯ ЗА ФУТБОЛА В
БЕРКОВИЦА

7 191,64 субсидия от общинския бюджет получи
за 2015 година ОФК „Ком-Берковица“. С решение
на ОбС от месец юни, на футболния клуб бяха
гласувани още 10 000 лева, половината от които бяха
преведени от общината в края на месец юли. От
бюджета на общината се покриват и други разходи на
спортните клубове в Берковица в това число и ОФК
„Ком-Берковица“. По проект на Община Берковица
е направена пълната реконструкция на стадиона в
Берковица. Средствата идват по трансграничната
програма със Сърбия и са в размер на 775 338 евро.
Направен е основен ремонт на двете сгради-саниране,
покрив и настилка, изграждане на покрита трибуна
за зрителите на голямото игрище, писта за бягане с
каучуково покритие, ремонт на ролбан, засипване
на стария басейн и направа на тенис-корт и игрище
за мини футбол. За поредна година към Центъра за
работа с деца са назначени 2-ма треньори по футбол,
чиито заплати се плащат от Община Берковица,
чрез дофинансиране дейността на центъра.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ДАРЕНИЕ ЗА ДЕТСКА ЯСЛА
БЕРКОВИЦА

Детска ясла Берковица
получи дарение от
Консорциум спечелил и изпълнил „Интегриран
план за градско развитие на град Берковица”.
Дарението е на стойност 1000 лева и представлява
100 комплекта детско спално бельо за всички
малчугани в детското заведение. Екипът на
Детската ясла заедно с директорката Добринка
Иванова
благодари
за оказаната подкрепа.

На 7 август 2015 г. в заседателната зала на ОбА се
проведе Общо събрание на ОФК „Ком“ – Берковица,
на което Управителния съвет с председател
Калин Статков подаде оставка. Поради само едно
постъпило предложение за член на УС се реши
да се инициира среща със заинтересовани лица,
бизнеса и родители за продължаване дейността на
клуба. ОФК „Ком“-Берковица е Юридическо лице
с нестопанска цел в обществена полза. Кметът на
Община Берковица г-жа Димитранка Каменова се
ангажира до края на годината да даде на футболния
клуб още 5000 лева за подпомагане на дейността му.

БЪЛГАРСКИЯТ червен кръст
с дарение за берковските
първокласници

Първокласници от Берковица ще получат дарение
от Българския червен кръст, съобщи Добринка
Иванова, председател на Общинския комитет на БЧК
в града. Децата са от много бедни семейства, а това
дарение не отменя държавната социална помощ,
която се отпуска за социално слаби първокласници
и е в размер на 325 лв. За децата ще има пакети,
които съдържат малки и големи тетрадки,
бележници, химикали, цветни моливи, блокчета и
други. В Берковица дарителни пакети ще получат
общо 30 деца. Те са от всички училища в града. Тази
година първокласниците в Община Берковица ще
бъдат близо 150, съобщиха от отдел “Образивание”
към Общинска администрация - Берковица.
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„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ лв. по следните мерки

от Стратегията:
•121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,
•226„Възстановяване на горския потенциал
и въвеждане на превантивни дейности”
•311 Разнообразяване към неземеделски дейности”
•312„Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия”
•313 „Насърчаване на туристическите дейности”
•321„Основни услуги за икономиката и
населението в селските райони”
•322 „Обновяване и развитие на населените места”

Заключителен форум на Сдружение „МИГ –
Берковица и Годеч”, реализиращо Стратегия
за местно развитие по мярка „Прилагане на
стратегии за местно развитие” и по мярка
„Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения за постигане на
обществена активност на съответната територия
за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.
Форум на общността ще се проведе на 9 септемри
2015 г. от 10:30 часа в Детски център „Камбанка”,
гр. Берковица. По време на форума ще бъдат
представени изпълнените дейности и ще се
обсъждат резултатите от Стратегия за местно
развитие за периода 2012-2015 г. на територията
на Срдужение „МИГ – Берковица и Годеч”.
Целта на форума е да запознае заинтересованите
страни от територията на „МИГ – Берковица
и Годеч” с постигнатите резултати от
дейностите по прилагане на Стратегия за
местно развитие за периода 2012 – 2015 г.
Ще бъдат представени интересни инициативи
и дейности на „МИГ – Берковица и Годеч”,
както и успешно реализирани проекти по
Стратегия за местно развитие. По време на
форума ще бъде представен и подходът „Водено
от общностите местно развитие” от ПРСР
2014-2020 г., като ще се даде възможност за
обсъждане на възможностите за многофондово
финансиране на Стратегиите за местно развитие.
Стратегията за местно развитие се прилага
на територията на общини Берковица и Годеч
от Сдружение „Местна инициативна група
Берковица и Годеч”, финансирана по ос 4 ЛИДЕР
от Програма за развитие на селските райони за
периода 2007-2014 г., подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Основната цел на Стратегията е „Постигане на добър
жизнен стандарт на населението от територията
на „МИГ- Берковица и Годеч” чрез подкрепа
за развитие на конкурентоспособна местна
икономика и ефективно използване на човешките,
природните и инфраструктурни ресурси”.
Стратегията определя няколко приоритета:
•Развитие на модерни и екологични земеделие,
преработваща хранителна и горска промишленост
•Подобряване и съхраняване на природните
ресурси
•Подобряване
качеството
на
живот,
разнообразяване на местната икономика и
създаване на заетост
•Изграждане, укрепване и интегриране на
териториалната общност на „МИГ – Берковица
и Годеч” на регионално и европейско ниво.
За постигането на заложените приоритети
са сключени 47 договори за безвъзмездна
финансова помощ в размер на 2 698 000

Подпомогнати са 12 земеделски производители,
реализирали проекти на обща стойност над 1
165 000 лв. за закупуване на земеделска техника,
създаване на трайни насаждения, строителни
дейности и др. По мярка „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” са оборудвани две противопожарни
депа. Извън земеделието са реализирани проекти
в различни сфери на дейност: за развитие
на туризма, оборудване на два автосервиза
за автомобили и селскостопанска техника,
оборудване на сладкарница и сладкарска
работилница. С финансиране по стратегията
са новооткрити фризьорски салон, фирма за
сувенирен и рекламен печат, цех за производство
на бижута и сувенири от сребро и благородни
метали. Други съществуващи микропредприятия
са закупили ново модерно оборудване, с което са
подобрили качеството на предлаганите продукти
и услуги. Такива са стоматологична лаборатория,
фирма за производство на улуци, мебелна фирма,
фотостудио и други. На територията на „МИГ
– Берковица и Годеч” по мярка 312 и 311 са
финансирани два иновативни проекта в областта
на информационните технологии – създаване на
интелигентна ресурсна платформа за автоматично
генериране на туристически оферти и интернет
магазин за продукти на местни производители.
Публичните бенефициенти, в лицето на общини
Берковица и Годеч, и местни неправителствени
организации са договорирали средства над
1 100 000 лв. Реализирани са проекти за
насърчаване развитието на туризма по мярка
313. В парк „Здравец“ в Берковица са изложени
10 миниатюри-макети на архитектурни и други
забележителни обекти, както и дървени пластики
на животни. В Годеч е изградена външна сцена за
експониране на местното културно наследство.
Мярка „Основни услуги за икономиката и
населението в селските райони” даде възможност
на общините да закупят ново модерно оборудване
и да подобрят качеството на предоставяните
социални услуги в домашен социален патронаж,
в дом за стари хора – Берковица. Изграден е
център за отдих, свободно време и спорт в ж.к.
„Изгрев”, гр. Берковица, а в Годеч е оборудван и
обзаведен център за рехабилитация и интеграция
на възрастни хора с увреждания на СНЦ „Мисия”.
Ремонтиран е и парк „Св. Георги” в Берковица.
От голямо значение за успешното изпълнение
на Стратегията е постоянната комуникация
между представителите на бизнеса, земеделските
производители, общинските администрации и
екипа на МИГ, като беше изградена устойчива
двупосочна връзка за обмен на идеи, за
съвместна работа, доверие и партньорство.

Екипът
на
„МИГ
–
Берковица
и
Годеч” има удоволствието да покани
своите
членове,
представители
на
общински администрации на общините
Берковица
и
Годеч,
представители
на
неправителствения
сектор,
бенефициенти, граждани и заинтересовани
лица да вземат участие във форума.
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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Срещата ни с вас остави дълбоки следи в съзнанието
ни. Възхити ни топлината на сърцата ви, добрината,
изписана в очите ви. Красотата и историята на града,
прелестите на Балкана, духът на Вазов, който изпълва
сърцата ни с гордост, че България е родила такъв
син, живял и творил във вашия град. Получихме
снимките. Много благодарим ! Те отново ни върнаха в
празничния Еньовден, когато ни опиянихте с билките,
които ражда нашата земя българска. Пенсионерският
ни клуб работи с жителите на цялото село – от детската
градина до последния, който се движи. Ние сме малко
на брой, в сравнение с вас, но силни на бой. Стремим
се да включваме децата в нашите дейности, за да им
предаваме традициите и качествата на българина.
Знаете, че с нас бяха и две деца. Едното от тях написа
есе за вашия прелестен град. Ние ви го изпращаме.
Може да е интересно. А ние да ви убедим, че сте
стигнали до сърцето на едно дете, пред което се откри
панорамата на още един прелестен кът от България.
С нетърпение очакваме следващата среща. Но нека
се успокои времето. Да са поносими температурите
и ще ви поканим. Нямаме вашите възможности, но
ще се постараем да ви покажем едно българско село,
което както цяла България е засегнато от прехода.
Ние сме корави българи и упорито се борим с
трудностите, които ни предлага живота. Жалко е,
че на много от къщите висят ръждясали катинари,
а в дворовете вместо цветя растат бурени. Но сме
оптимисти и очакваме по добро бъдеще. Някои млади
хора вече се върнаха при остарелите си родители.
Надяваме се това да продължи. Пожелаваме ви здраве
и до нови срещи. Специални поздрави на Ваня.
С уважение: Цветана Миронова, с. Бойница

ЕСЕ ЗА БЕРКОВИЦА

ЕДИН ЧУДЕСЕН ДЕН – ЕНЬОВДЕН
Баба ме покани да отида с пенсионерите от село в
Берковица. Чудех се какво да правя ? Помислих и
тръгнах. Пътувахме приятно. Пристигнахме. Когато
минавахме по улиците ни срещаха красиви цветя.
А пред клуба – засмени хора. Отчупихме залък
хляб, който топнахме в чинийка мед да ни е сладък
живота. Минахме под билков венец, който ухаеше на
дъхави полски цветя. Научих нещо, което не знаех за
Еньовден. Ядохме череши и малини, които обилно се
раждат там. Възхитих се от многовековния часовник,
който съобщава времето на всеки кръгъл час. Затова
хората от Берковица не носят часовници. В центъра се
изправихме пред дървото на Радичков, където творец
е изваял образи на негови герои. Това ме накара да
прочета произведенията на този писател. А къщата
музей на Вазов ! Това е място, което накара моето
детско сърце да трепне. С гордост да казвам – Аз съм
българче…А колко много любезни хора ни посрещнаха!
Това, което видях ще запомня за цял живот !
Виктория Димитрова Николова, ученичка в 5 клас
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ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА
2011 - 2015 Година

1.„Ефективна и пълноценна образователна
интеграция на децата от ромски произход чрез
иновативно мотивиране на родителите им“ / 2012
год. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН- финансиране
Център за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства - 17 942,00 лв.
2.Красива България - блок Б, етаж 1 и
2 на Дома за стари хора с отделение за
лежащо болни / 2012 год. - ОДОБРЕН и
ФИНАЛИЗИРАН- финансиране МТСП 212 000
лв. и 48 000 лв. собствени – общо 260 000 лв.
3.Рехабилитация и основен ремонт на
ул."Николаевска ",
ул. "Ив.Вазов" до
„Хаджи Петър Илиев" / 2011 г. - ОДОБРЕН,
изпълнява се - ДФ "Земеделие" - 1 177 733,85 лв.
4.Интегриран воден проект, части Канализация
и
Водоснабдяване,
реконструкция
на
мрежата и ПСОВ в гр.Берковица/ 2013 г.
- Тече процедура за изпълнител на Надзорфинансиране ОПОС - 19 721 926, 15 лв.
5.Реконструкция и изграждане на улична
мрежа тротоари, площади и осветление на
ул."Александровска", ул." Ив.Вазов" до „Хаджи
Петър Илиев"/ 2011 г.- ОДОБРЕН, изпълнява се
– финансиране ДФ "Земеделие" - 1 140 631,00 лв.
6.Детска площадка в град Берковица –
програма "Чиста околна среда" - бул. Мрамор
/ 2012 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране ПУДООС 10 000
лв.
7."Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ),
находящ се в УПИ IV-344, кв. 68 по плана на гр.
Берковица" / 2011 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране НПРСР - 537 276,99 лв.
8."Подобряване
на
образователната
инфраструктура
в
Община
Берковица
чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност" / 2011 г. - ОДОБРЕН и
ФИНАЛИЗИРАН – финансиране ОП"Регионално
Развитие" МРРБ - 1 015 667,77 лв.
9."МИГ - Берковица - Годеч" / 2012 г.
- ОДОБРЕН, в процес на изпълнение –
финансиране ДФ "Земеделие" 3 895 000,00 лв.
10."МИГ-Западна Стара Планина, Копрен
-Миджур"/ - ОДОБРЕН, в процес на изпълнениефинансиране ДФ "Земеделие" 2 730 000,00 лв.
11.Създаване
на
инфраструктура
за
инфраструктурна мрежа по отношение на
електронните административни услуги в
общините Брусарци, Берковица и Бабушница,
Пирот, Сърбия / 2012 г. - Подаден за класиране
към УО (Водеща община - Брусарци) - ТГС България Сърбия 838 273,31евро /1 639 520 лв.
12.„Подкрепа за развитие на регионален
туристически продукт и маркетинг на
териториална
дестинация
общини
Вършец,
Берковица
и
Годеч“
/2012
г. - ОДОБРЕН и
ФИНАЛИЗИРАН –
финансиране
ОПРР
431 240,00 лв.
13.Ремонт на стадиона и спортни съоръжения,
находящи се в ПИ 03928.509.72, парцел I, кв.
16 по кадастралната карта на гр. Берковица /
2012 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН - ТГС България Сърбия - 643 708,81 евро /1 258 985 лв.
14.„Общинска
администрация
Берковица - съвременна и компетентна“
/ 2012 г. - ОДОБРЕН И ФИНАЛИЗИРАНфинансиране
ОПАК - 89 680, 70 лв.
15.Намаляване
на
емисиите
парникови
газове чрез мерки за енергийна ефективност
в Детска ясла Община Берковица / 2013 г. ОДОБРЕН, избор на изпълнител – финансиране
Национален Доверителен Еко фонд - 266 032 лв.

16.Подобряване качеството на социалните услуги
в Домашен социален патронаж, предоставяни на
хората в неравностойно положение в Община
Берковица / 2012 г. -ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране „МИГ Берковица –Годеч“ - 50 000 лв.
17.Залесяване на неземеделски земи на
територията
на
Община
Берковица
/
2013 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАНфинансиране
МЗХ
643
779,61
лв.
18.Детска площадка в град Берковица –
програма "Чиста околна среда" - кв.Заряница
/ 2013 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране ПУДООС - 10 000, 00 лв.
19.Обособяване на нова туристическа атракция
с постоянно изложение на дървени пластики в
парк Здравец, град Берковица и подобряване
на свързаната с нея инфраструктура / 2012 г. ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН – финансиране
„МИГ Берковица –Годеч“ 89 101.00 лв.
20.Красива България - блок B, етаж 2 и 3 на
Дома за стари хора с отделение за лежащо
болни / 2013 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране МТСП - 262 198 лв. и 65
500 лв. собствени - общо 327 748,00 лв.
21.Превенция и образование - сътрудничество
между
местни
власти
и
полиция
–
програма КОМЕНСКИ , България - Полша
/ 2013 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН –
финансиране - ОПРЧР -81 500 евро/ 159 400 лв.
22.Подобряване
на
туристическата
инфраструктура водеща към атракции в
парк " Здравец" - етап 2 / 2013 г. - ОДОБРЕН
и
ФИНАЛИЗИРАН
–
финансиране
„МИГ Берковица –Годеч“ 45 000.00 лв.
23.Въвеждане на мерки за подобряване
на
енергийната
ефективност
на
ДВД
с.Бистрилица, етап 1 / 2013 г. - ОДОБРЕН И
ФИНАЛИЗИРАН – финансиране „МИГ Западна
Стара планина Копрен Миджур“ - 106 956, 77 лв.
24.Разнообразяване
и
подобряване
на
туристическата
инфраструктура
чрез
изграждане на мрежа от инф.пунктове за
отдих и развлечения / 2013 г. - ОДОБРЕН и
ФИНАЛИЗИРАН – финансиране „ МИГ Западна
Стара планина - Копрен Миджур“ - 68 262.34 лв.
25.Подкрепа за изготвяне на интегриран
план за градско развитие на град Берковица
/ 2013 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране
ОПРР - 195 360.00 лв.
26.Рехабилитация
на
парк
Св.Георги
Победоносец, гр.Берковица - обособяване на
зони за спорт и отдих, детски площадки / 2013
г.- ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН – финансиране
„МИГ Берковица и Годеч“ - 189 969 лв.
27.„JOGGLE - Присъединете се към поколенията
за получаване на законност в Европа" /
2013 г. – Община Берковица е партньор по
проекта - ОДОБРЕН ФИНАЛИЗИРАН –
финансиране ЕК - 91 000 евро/ 177 980, 53 лв.
28.Пречиствателна станция за питейни води,
алпийско водохващане и ремонт на ВиК мрежата на
село Бързия/ 2012 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране ДФЗ - 5 520 976,00 лв.
29.„Общинска
администрация
Берковица
- ефективна и отзивчива“ -/ 2013 г. I –
ви, - ОДОБРЕН и
ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране ОПАК – 89 902.00 лв.
30.Подобряване на процеса на прилагане на
политики, при разработване на Общинския план
за развитие / 2013 г. – ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране ОПАК - 73 739.00 лв.
31.Подобряване на качеството на предоставяните
услуги в Дом за Стари хора -Берковица / 2013
г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН- финансиране
„МИГ Берковица –Годеч“ 149 980 лв.
32.Ремонт и рехабилитация на Читалище

Боровци / Община Берковица и Читалищно
настоятелство / 2013 г. - ОДОБРЕН, изпълнява
се – финансиране ДФЗ 390 104
лв.
33.Ремонт и рехабилитация на Читалище
Бързия /Община Берковица и Читалищно
настоятелство / 2013 г. - ОДОБРЕН и
ФИНАЛИЗИРАН – финансиране ДФЗ - 420 268 лв.
34.Красива
България
Укрепване
на
ЦДГ "Звънче" в гр.Берковица / 2014
г. ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН –
финансиране
МТСП
62 105.00 лв.
35.Реконструкция на път IV -81029, град Берковица
- хижа КОМ / 2014 г. - Подаден за класиране
– финансиране Растеж и устойчиво развитие
на регионите - МС - без ДДС 18 353 675,82 лв.
36.Частично преустройство и разширение
на спортна зала в УПИ , кв.153, по плана на
гр.Берковица / 2014 г. - ПОДАДЕН към ММС Растеж
и устойчиво развитие на регионите - МС - 4 512 240 лв.
37.Реконструкция
и
рехабилитация
на
водоснабдителната система и съоръжения
в с.Гаганица, Община Берковица/ 2014 г. Подаден за класиране МИП - 442 115,49 лв.
38.Изготвяне на Общ
Устройствен план
на Община Берковица/ 2014 г. - ОДОБРЕН,
изпълнява се – финансиране 142 650.00 лв. МИП
и 76 812.00 лв. самоучастие – общо 219 462,00 лв.
39.Изграждане на подпорни стени в жк.Заряница
и в участъка в кв.108 - ул."Синчец и Николаевска
"/ 2014 г.- ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН –
финансиране МКВП към МС - 1 300 000,00 лв.
40.Изграждане на мост Лонджата,
гр.
Берковица / 2014 г. - Подаден за класиране –
финансиране МКВП към МС - 617 888.60 лв.
41.Повишаване
капацитета
на
Общинска
администрация
БерковицаОДОБРЕН
и
ФИНАЛИЗИРАН
–
финансиране
ОПАК
89
745,50
лв.
42.Възстановяване и укрепване на река
Берковска при Лесотехническата гимназия
/ 2014 г. - ОДОБРЕН, изпълнява се –
финансиране МКВП към МС - 800 723,36 лв.
43.Изграждане на център за отдих, свободно
време и спорт в ж.к. Изгрев - гр.Берковица / 2014
г. - ОДОБРЕН И ФИНАЛИЗИРАН – финансиране
„МИГ Берковица и Годеч“ - 109 088.00 лв.
44.Обособяване на интерактивен експонатен
център в Етнографски музей, гр.Берковица/
2014 г. - Подаден за класиране – финансиране
ЕИП - 334 000.00 евро/ 653 247.00 лв.
45.Реконструкция на ВВМ в гр.Берковица - ул."
Синчец", ул." Оборище " и ул." Кочо Честименски
" / 2015 г. - ОДОБРЕН, избор на изпълнител
– финансиране ПУДООС - 224 404,27 лв.
46.Изграждане на спортна площадка в парк
„Св. Георги Победоносец“ / 2015 г. - Подаден за
класиране - финансиране ММС - 41 233,77 лв.
47.Почистване и облагородяване на парк
Замфирово / 2015 г. - ОДОБРЕН и ФИНАЛИЗИРАН
– финансиране
ПУДООС - 10 000,00 лв.
48.Почистване и облагородяване на парк
Боровци / 2015 г. - Подаден за класиране
– финансиране ПУДООС - 10 000,00 лв.
49.Оборудване
на
работно
място
на
лице с увреждания / 2015 г. - ОДОБРЕН и
ФИНАЛИЗИРАН – финансиране АХУ - 4 624.18 лв.
50.Безопасно
училище
система
за
сътрудничество м/у община и полиция /04.2015
г. Берковица и Елбльог , Полша/ - Подаден за
класиране – финансиране ЕК - 246 900.00 лв.
51.Създаване на център за предоставяне
на интегрирана социална услуга в Община
Берковица / 06.2015 г. - Подаден за класиране
– финансиране ОПРЧР - 499 102.00 лв.

ОБЩА СУМА: 71 096 711, 36 лв.
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