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3 март – НАЦИОНАЛЕН
ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ БЕ
УЧРЕДЕН В БЕРКОВИЦА

ПРОГРАМА
10:00 часа - Ритуал по издигане на националното
знаме и поклонение пред паметниците на загиналите
във войните - пл. Йордан Радичков
10:15 часа - „3 март – Свободата“ - представят
ученици от Първо ОУ „Никола Вапцаров“ - пл.
Йордан Радичков
10:30 часа - „Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно
има нещо ново, свети нещо славно“ – Тържествен
концерт -Голям салон на читалището
Организатори: Община Берковица и НЧ „Иван
Вазов-1872“

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО
ДОЦОВ ОТНОВО ЗАСТАНА ДО
ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ЗА
ЗАПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов,
прибирайки се от служебна среща в столицата
отново застана до жителите на Берковица и Вършец
за запазване на общинското здравеопазване.
Спонтанният протест на хората бе на главен път
Монтана-Берковица-София.
Несъгласието
на
жителите на двете общини, зад които застана
общинското ръководство и лекарският съюз на
МБАЛ-Берковица е, че приемането на наредбата за
определяне на „пакетите“ за болницата, финансирани
от Здравната каса, ще доведе до тотално намалена
дейност и невъзможност лечебното заведение да
се издържа в същата структура. МБАЛ-Берковица
ще бъде принудена да закрие цели отделения –
неврологично, хирургично и акушеро-гинекологично,
поради факта, че намалената дейност ще доведе до
деквалификация на специалистите, работещи в тези
отделения и те ще бъдат принудени да си потърсят
работа в други лечебни заведения, с по-голям обем
на дейност. Болницата и в момента функционира с
критичен минимум специалисти. Един от критериите
за финансиране е
отдалечение на МБАЛБерковица над 60 км. от най-близката болница за
активно лечение с разкрито спешно отделение.
През последните три години МБАЛ-Берковица е
финансирана като болница в район със затруднен
достъп на населението до медицинска
помощ,
благодарение на която финансова помощ болницата
е функционирала. Липсата на такива средства ще
доведе до финансов колапс. Категорично бе изразено
несъгласие с тези наредби, като инструмент, с който
ще се сложи край на съществуването на общинското
здравеопазване.
Кметът на Община Берковица
инж. Милчо Доцов поздрави хората за куража им
открито да изразят своята гражданска позиция.

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов
бе домакин на учредяването на Обществен съвет в
града. Събитието се проведе на 19 февруари 2016 г.
в заседателната зала на ОбА. „Днес започваме нещо
ново. Това е една идея, която отдавна бе възникнала
в мен“ – каза кметът – „Сега създаваме Обществен
съвет, в който ще присъстват представители от
всички села в общината, защото всеки човек е
важен за нас. От Берковица са поканени изявени
публични личности и представители на различни
институции“. Той не пропусна да отбележи, че това
е една структура, която ще ангажира голяма част
от обществеността с изградени ясни позиции по
проблемите, свързани с развитието и бъдещето на
Община Берковица. Новосформираният Обществен
съвет ще е отворен и в него могат да бъдат
включени и други членове. Той ще излъчи и свои
представители, които да участват в комисиите по
обществени поръчки. Заседанията на Обществения
съвет ще се провеждат в период между 3 и 6 месеца.
За председател бе избрана Цветана Петкова. На
първото заседание кметът представи мандатната
си програма, както и най-нашумелите въпроси,
касаещи съдбата на берковската болница и ВИК –
дружеството. В заключение инж. Милчо Доцов каза,
че е добре Берковица да има такава структура, и че
тя ще е в помощ на общинското ръководство и на
администрацията. Той допълни още, че за него е важно
общественото мнение и по този начин ще се получи
по-добра комуникация между управа и граждани.

УВЕЛИЧАВА СЕ КАПАЦИТЕТЪТ
НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ В БЕРКОВИЦА ОТ
140 НА 200 МЕСТА

На свое заседание Общински съвет – Берковица взе
решение да бъде увеличен капацитета на Домашен
социален патронаж от 140 на 200 места. ДСП е
заведение за предоставяне на социални услуги по
домовете на възрастните и хората с увреждания.
Утвърденият му капацитет беше 140 места, но
ежедневно се увеличават желаещите да бъдат
записани в него. В патронажа е постъпило искане
от кмета на с. Бързия за предоставяне на топъл
обяд на 15 възрастни хора от селото и това е една
от причините за увеличаване на капацитета. Целта
на социалната услуга е да реализира и разширява
обществения ангажимент на местната власт към
възрастните хора. Увеличението на капацитета
на 200 места ще доведе до задоволяване на
потребностите на повече нуждаещи се от Община
Берковица. Така общината ще има устойчива
политика и успешно ще развива социалните си
услуги. За 2015 година средномесечната заетост
в Домашен социален патронаж е била 170 лица.

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС ПО
СЛУЧАЙ 3 МАРТ - 138 ГОДИНИ
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
БЪЛГАРИЯ

Уважаеми съграждани,
Приемете
нашите
най-сърдечни
поздравления по повод Националния празник
на Република България - 3 март !
Тази дата е повод за национална гордост!
Това е ден, в който целият ни народ отдава
почит пред паметта на хилядите знайни
и незнайни български революционери,
руски, румънски, сръбски, финландски
и черногорски воини, отдали живота
си в името на българската свобода.
Честването на тази дата е символ
на нашата вярност и преданост към
българските корени. Гледаме с амбиция и
надежда към бъдещето, но не забравяме
миналото. Ако ги нямаше събитията от
1878 г., може би нямаше да има България, нито
Берковица щеше да е такава, каквато е днес.
Честит празник !
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
Д-р Илиян Тимчев
Председател на ОбС-Берковица

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ЗА
УЧЕНИЦИТЕ

От 10 февруари 2016 г. е осигурен транспорт от
отдалечените квартали до учебните заведения на
гр. Берковица. Инициативата е на кмета на Община
Берковица инж. Милчо Доцов и е жест към всички
ученици. Маршрутното разписание е следното:
07:30 ч. – център кв. Беговица
07:33 ч. – кв. Заряница
07:36 ч. – Трето ОУ „Иван Вазов“
07:38 ч. – Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“
07:40 ч. – кв. Изгрев
07:45 ч. – Второ ОУ „Христо Смирненски“

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА НАЛОЖИ САНКЦИЯ
НА СНЕГОПОЧИСТВАЩАТА
ФИРМА

Фирмата, която се грижи за снегопочистването на
пътищата в Община Берковица е санкционирана,
заради несправяне със ситуацията от последния
снеговалеж. Справките от фирма ЕТ„ВЪЛЧАН
ВОЙВОДА – ДОЙЧИН ВЛАСАКИЕВ“ едва сега
постъпиха в администрацията и кметът инж.
Милчо Доцов веднага разпореди да се наложи
санкция. При обилния снеговалеж и ниските
температури се предизвика неудобство за всички
жители и в известна степен бе нарушен нормалния
ритъм на живот. Безусловно основните пътни
артерии бяха разчистени, работеха училища,
детски градини и социални заведения, но това
беше в условията на силно заледяване и поради
слабата организация фирмата не се справи.

К О М - брой 183(85), вторник - 01 - Март 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКТОР
ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ДОГОВОР ЗА САНИРАНЕ НА
От 01.02.2016 г. започна плащането на данък
СГРАДА ПО ОП „РЕГИОНИ В
върху недвижими имоти, такса битови отпадъци
РАСТЕЖ“
и данък за превозни средства. Срокът за плащане
на целия размер, с 5 % отстъпка е 30.04.2016 г.
Срок за плащане на първа вноска – 30.06.2016 г.
Срок за плащане на втора вноска – 30.10.2016 г.
Продължават плащанията за патентен данък.
Срок за плащане на втора вноска – 30.04.2016 г.
Срок за плащане на трета вноска – 31.07.2016 г.
Срок за плащане на четвърта вноска – 31.10.2016 г.
Плащането се извършва на касата на Общинска
администрация
Берковица
–
стая
114,
намираща се на първия етаж на общината.
Работно време: от 8:30 ч. до 17:00 ч.

ЗАСЕДАНИЕ НА
КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

На 17 февруари 2016 г. Консултативният съвет
по туризъм в Община Берковица проведе свое
заседание. То бе ръководено от председателя
на Консултативния съвет инж. Милчо Доцов –
кмет на Община Берковица. Дневният ред на
заседанието включваше: запознаване с Правилника
за организацията и дейността на Консултативния
съвет, отчет на Програмата за развитие на туризма
за 2015 г. и разработване и приемане на Програма
за развитие на туризма за 2016 г. Кметът инж.
Милчо Доцов отбеляза, че усилията на общинското
ръководство са насочени към условията за
развитие на туризма и подобряване контактите
с туристическия бизнес. Той допълни, че винаги
е разчитал на мнението на хората и експертите,
и затова е създаден Обществен съвет и предстои
учредяването на Икономически съвет. Предвижда
се заседанията на Консултативния съвет да
се провеждат на всеки 6 месеца, за да се чуят
препоръките на неговите членове към общината
и нейните изисквания към заетите в туризма. На
заседанието бяха обсъдени и някои предложения
към Програмата за развитие на туризма през 2016
г. Някои от тях са възраждането на Пленера по
дървопластика като международно събитие, като
кметът се ангажира да се обсъди въпроса и от 2017
година това да се случи, както и състоянието на
Римската баня. Препоръчано бе администрацията да
вземе мерки за подобряване на чистотата в Община
Берковица. На заседанието на Консултативния
съвет по туризма бяха набелязани и конкретни
задачи и приоритети за развитието на туризма.
Програмата за развитие на туризма за 2016 година
бе разгледана и приета на заседание на Общински
съвет – Берковица в края на месец февруари.

В ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА
БЕ ИЗВЪРШЕН КОНТРОЛЕН
ОДИТ НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
И ИНФОРМАЦИОННАТА
СИГУРНОСТ

В ОбА-Берковица бе извършен контролен одит на
Системата за управление на качеството (СУК), съобразно
стандарта за качество ISO 9001:2008 и информационната
сигурност ISO 27001:2013.Резултатите от одита показват,
че документираната система за управление на качеството
е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 90012008. Информационната сигурност също е с внедрени
механизми за контрол, съобразно стандарта ISO 90012008. Ясно са определени ролите и отговорностите
на общината. Констатирано е, че ОбА Берковица си
е поставила ключови цели и задачи за изпълнение,
като следи за тяхното спазване и контролира процеса
на постигането им. Вътрешните одити, извършвани
в администрацията, гарантират ефективност при
поддържане и подобряване на системата за управление.
Разбира се, процесът на подобряване качеството на
административно обслужване продължава, защото
той е непрекъснат и неговата най-важна цел е да
гарантира действена и резултатна администрация.

Във връзка с изпълнение на ОП „Региони в
растеж 2014-2020“ процедура BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони”,
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните
райони“ на ОПРР 2014-2020 г. на 15 февруари
2016 г. кметът на Община Берковица инж. Милчо
Доцов сключи първия договор със сдружение на
собствениците „Изгрев 14-град Берковица“. До
момента в Община Берковица са регистрирани
35 сдружения на собствениците. 9 са подадените
заявления за интерес и финансова помощ. Комисия,
назначена със заповед на кмета ще направи
документална проверка
и оглед на сградите
за преценка допустимостта на кандидатите,
съгласно изискванията на оперативната програма.
Класирането ще става на конкурентен принцип,
съгласно реда на подаване, до изчерпване на
финансовия ресурс. Съгласно Постановление 23 на
МС от 04.02.2016 г. са изменени условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по НП „Енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради“. Допустими за финансиране
през 2016 г. са и многофамилни жилищни сгради,
строени по индустриален способ и масивни
сгради, проектирани преди 1999 г. с 6 или повече
самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

„СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА
УСЛУГА В ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА”

На 01.02.2016 г. от 12.00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация – Берковица се проведе
начална пресконференция по проект „Създаване на
Център за предоставяне на интегрирана социална
услуга в Община Берковица” съгласно договор №
BG05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Бенефициент
е Община Берковица. На пресконференцията
присъстваше Председателят на ОбС д-р Илиян
Тимчев. Ръководителят на проекта зам.-кметът
Радослав Найденов представи останалите членове
от екипа, както и запозна присъстващите с целите,
основните дейности и очакваните резултати по
проекта. Целта на проекта е да се предоставят
интегрирани услуги за хората с невъзможност
за самообслужване и за хората с увреждане чрез
съчетаване на комплексни действия в посока
осигуряване на дългосрочна грижа в общността или
в домашна среда. Общата стойност на проекта е 496
846,00 лева. Проектът е с продължителност 21 месеца.
В рамките на настоящия проект Община Берковица
е доставчик на социална услуга за създаване на
Център за предоставяне на интегрирана социална
услуга за хора с увреждания. Създават се условия
за пълноценен и самостоятелен начин на живот
на лица с увреждания в подходяща и близка до
семейната среда. Дава се възможност за подкрепа
и достъп до всички социални услуги, разкрити
в общността. Услугата е насочена към плавен
преход за постигане на независимост и социална
интеграция за възрастни и хора с увреждания.
Настоящият документ е създаден с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския
съюз. Цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ се носи от Община
Берковица и при никакви обстоятелства не
може да се приеме, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз.
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ОБНОВЕНАТА ДЕТСКА ЯСЛА –
БЕРКОВИЦА ОТВОРИ ВРАТИ

Детска ясла –Берковица в началото на месец февруари
отвори врати за своите възпитаници, след като вече
е с подобрена енергийна ефективност. Стойността
на ремонта е 214 000 лева. Извън проекта Община
Берковица вложи още близо 17 000 лева от общинския
бюджет, с които е осигурена достъпна среда, чрез
външна рампа, отговаряща на всички съвременни
изисквания, вътрешно боядисване на таваните и
стените с подбрани игриви цветове, стимулиращи
детското въображение и фантазия, демонтаж на
вътрешна ламперия, шпакловка стени и подмяна на
ламаринени конструкции на покрива. Ремонтните
дейности се извършиха от берковски фирми.
„След ремонта в цялата сграда стана чувствително
по-топло и хигиенично, пестим електроенергия,
премахнахме влагата и се радваме на красив
интериор, за което много благодарим на общинското
ръководство“ – с радост съобщи директорката на
детското заведение Добринка Иванова. И малките
послушковци в групите се чувстват добре в новата
обстановка. Целият колектив на детската ясла се е
включил в почистването и подреждането на стаите.
Сега предстои и цветното аранжиране на стените.
Проектът на Община Берковица „Намаляване на
емисиите парникови газове чрез внедряване на
мерки за енергийна ефективност в Детска ясла
– Берковица“ е по ОС 1 на Национална схема за
зелени инвестиции към Национален доверителен
еко фонд. В Детската ясла бе подменена дограмата,
където е необходимо, топлоизолация на външни
стени и покрив, вътрешна отоплителна инсталация,
осветителна инсталация и фотосоларна инсталация.

10 СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ с
ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Зам.-кметът на Община Берковица Радослав
Найденов връчи трудовите договори на 10
социални работници. Общо подадените заявления
за потребители са 98, а 82 са за социални
работници.Те ще предоставят интегрирани услуги
за хората с невъзможност за самообслужване и за
хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни
действия в посока осигуряване на дългосрочна
грижа в общността или в домашна среда. Това е по
проект „Създаване на Център за предоставяне на
интегрирана социална услуга в Община Берковица”
съгласно договор № BG05M9OP001-2.002–0075–
C001,
Схема
за
директно
предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Бенефициент
е Община Берковица. Общата стойност на проекта
е 496 846,00 лева. Проектът е с продължителност
21 месеца. Сега потребителите на услугата са 10.
През месец март ще има още 76 потребители, след
приключване на проект „Нови алтернативи“ до 29
февруари. От 1 до 22 март ще се приемат заявления
на потребителите, които към момента ползват
услугата „личен асистент“. На новоназначените
социални работници са проведени и обучения.
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОСТАВИ ИМОТИ НА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
На свое заседание от 10 февруари 2016 г. правителството
учреди безсрочен сервитут в полза на Община
Берковица върху поземлени имоти в горски територии
– публична държавна собственост, за което общината
ще заплати нормативно определените такси и режийни
разходи. Терените са с обща площ 1,145 дка и се намират
в землището на с. Бързия. Те ще бъдат използвани за
изграждане и обслужване на подземен водопровод.
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд
за развитие на селските райони
– Европа инвестира в селските
райони
„МИГ- Берковица и Годеч”

Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Берковица и Годеч”
ви уведомява, че на 7 декември 2015 г., Сдружение „МИГ Берковица и Годеч“ подписа договор за изпълнение на проект
по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски форд на развитие на селските райони.
Размерът на полученото финансиране е 46 946 лева. Проектът ще се
реализира в рамките на шест месеца като са предвидени дейности
за информиране на населението и всички заинтересовани страни
за възможностите на подхода „Водено от общностите местно
развитие“ /ВОМР/, провеждане на обучения, информационни
семинари и конференции, проучване и анализ на територията, и
разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие.
Прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ се
извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии, основани
на характеристиките на конкретната територия и разработени въз
основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с
политиките на национално, регионално и местно ниво. Стратегията
е предназначена да надгражда силните страни на територията в
различни акпекти - социален, екологичен и икономически. Тя се
изработва с участието на местните хора, с цел да се обхванат попълно нуждите и да се приложат конкретни важни за региона мерки.
За първи път, обхватът на ВОМР е разширен, като се
предоставят възможности за финансиране на стратегиите от
различни фондове - ЕЗФРСР и други Европейски структурни и
инвестиционни фондове с включването на схеми и мерки от тях.
В стратегията може да се включат мерки по следните програми,
като максималният размер на средствата по всяка програма е:
•
Програма за развитие на селските райони 20142020 е в размер до левовата равностойност на 1 500 000 евро;
•
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 760 000 евро;
•
Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро;
•
Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е в размер
до левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на
консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за
действие по НАТУРА 2000. Максималният размер на финансиране на
една стратегия се определя в зависимост от размера на територията от
мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.
Прилагането на различни фондове предоставя възможност на местните
стратегии да се фокусират върху предизвикателства като развитие и
стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес, осигуряване на
заетост, намаляване на бедността, съхраняване и опазване на околната
среда, социалното приобщаване, сегрегацията на ромите и други групи
в неравностойно положение, безработицата сред младежите и т.н.
В резултат от изпълнението на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ ще бъде подготвена стратегия за водено от общностите
местно развитие с активното участие на местните хора. „МИГБерковица и Годеч” ще кандидатства за финансиране по подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие” от мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 разработената стратегия.
До момента, като дейности по проекта е проведена информационна
кампания за популяризиране процеса на разработка на стратегията.
Организирани са информационни срещи в гр. Берковица, гр. Годеч,
с. Бързия и с. Боровци за запознаване на местната общност с подхода
ВОМР и дейностите за подготовка на стратегията по подмярка
19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Срещите преминаха при
подчертан интерес от страна на участниците, които изразиха готовност
за активна работа, както при подготовка на стратегия за ВОМР, така
и при нейното последващо прилагане. От проведените срещи с найголям интерес и възможности, местната общност определя мерките
от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, тъй като
отговаря най-пълно на потребностите и възможностите на територията.
Във връзка с предстоящите дейности по изпълнение на договора по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, МИГ - Берковица
и Годеч кани всички заинтересовани страни от територията на общини
Берковица и Годеч да участват активно в планираните мероприятия на
сдружението през месец март 2016 г., които ще се проведат както следва:
1.гр. Годеч - Зала на общинска администрация Годеч - 2.03.2016 г.
2.гр. Берковица- Детски център „Камбанка” -7.03.2016 г.
3.гр. Годеч - Зала на общинска администрация Годеч
8.03.2016 г.
4.с. Боровци - Зала на читалище - 9.03.2016 г.
5.гр. Годеч
Зала на общинска администрация Годеч
16.03.2016 г.
6.гр. Берковица - Детски център „Камбанка”
-18.03.2016 г.
7.с. Котеновци
- Кметство с. Котеновци
-23.03.2016 г.
8.с. Замфирово
- Кметство, с. Замфирово
24.03.2016 г.
9.гр. Берковица - Детски център „Камбанка”
-28.03.2016 г.
10.гр. Годеч - Зала на общинска администрация Годеч 30.03.2016 г.
Вашето присъствие е важно за нас!
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА–БЕРКОВИЦА
И ГОДЕЧ”
гр. Берковица, пл.„Йордан
Радичков” 4,
тел. 0953/89116; 0953/96529,
e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

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. 59, т.1 и чл.61, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
Решение № 57 от Протокол № 5/18.12.2015 г. на Общински съвет – Берковица
и Заповед № РД-15-141/23.02.2016 г. на Кмета на Община - Берковица
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН КОНКУРС
1. Откривам процедура за провеждане на публичен конкурс за отдаване
под наем на обект – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с индетификатор 03928.512.566 с площ от 5537
кв.м. с открит плувен басейн и следните сгради в него: сграда с
индентификатор 03928.512.566.1, един етаж, площ от 323 кв.м., сграда
с индентификатор 03928.512.566.2, един етаж, площ от 132 кв.м., сграда
с индентификатор 03928.512.566.3, един етаж, площ от 275 кв.м., сграда
с индентификатор 03928.512.566.4, един етаж, площ от 31 кв.м. по
кадастралната карта на гр.Берковица, находящ се в парк „Свети Георги
Победоносец“, за срок от 10-десет години, при първоначална месечна
наемна цена в размер на 500,00 лева /петстотин лева/ без ДДС, сделката
подлежи на облагане с ДДС със следните задължителни условия:
-запазване предмета на дейност
-достъп на гражданите през летния сезон
-осигуряване часове за организирано упражняване на извън учебни
дейности на деца
-разкриване на работни места, не по-малко от:
а) постоянни: 3 бр.
б) сезонни: 8 бр.
в) от Дирекция бюро по труда на безработни: 2 бр.
-влагане на инвестиции: не по-малко от 100 000 лв., от които
60 000 лв. до втората година след предоставянето на имота
-срок
за
отдаване
под
наем
10-десет
години
-първоначална месечна наемна цена 500 лв. /петстотин лева/
без ДДС (сделката е облагаема с ДДС), която всяка година да
се индексира с годишния инфлационен индекс за страната
-да не преотстъпва правото на наем на трети лица върху обекта
-до 31.01. на всяка следваща година от срока на наема да се
предоставя на Общински съвет - Берковица информация за
вложените инвестиции и изпълнение на социалните програми
2. Публичният конкурс ще се проведе на 09.03.2016 г. от 13,30 часа
в
стаята
на
съветника
в
Общинска
администрацияБерковица
със
задължителното
присъствие
на
кандидатите
или
упълномощени
от
тях
лица.
3.Условия
за
участие.
В
конкурса
могат
да
участват
физически
или
юридически
лица.
4. Размерът на депозита за участие в конкурса е шестмесечния
обявен първоначален наем 3000,00 лв. (три хиляди 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 администрацияБерковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
6. Утвърждавам конкурсни книжа. Документите за участие в конкурса
се получават от Общинска администрация - Берковица, адрес:
гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу
заплащане за обекта на конкурса конкурсни книжа в размер на 88,40
лева (осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) с ДДС в касата на
Общинска администрация - Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до
17,00 часа на 08.03.2016 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
конкурса
се
състои
от
седем
члена.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса.
Документите за участие в конкурса 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 08.03.2016 г..
8.Информация за обект на конкурса, 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 конкурс ще бъде проведен
втори публичен конкурс на 16.03.2016 г. от 13,30 часа при същите
условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на
15.03.2016 г.. Общинска администрация - Берковица запазва правото
си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на
конкурса, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.
Инж. Милчо Доцов /п/
Кмет на Община Берковица

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 НА
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На обществено обсъждане бе поставен проектът на
Програмата за управление на отпадъци за периода 20152020 г. на Община Берковица. Програмата за управление
на отпадъците за периода 2015-2020 г. има за цел да осигури
на общината инструмент за планиране на необходимите
ресурси, мерки и дейности за предоставяне на качествени
услуги по управление на отпадъците на жителите на
общината и да подобри управлението на отпадъците в
съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците.
Очаква се изпълнението на Програмата да окаже съществен
принос за ефективно използване на ресурсите и намаляване
на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда
в Община Берковица. Програмата е напълно съобразена
с националното законодателство относно отпадъците.
Изпълнението й ще допринесе, както за подобряване на
управлението на отпадъците на територията на общината,
така и за изпълнение на националните цели и политики
в областта на отпадъците. Програмата за управление на
отпадъците е разработена за периода 2015–2020 г. и съвпада
с периода на програмиране и ползване на европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020
г. и с периода на действие на Националния план за управление
на отпадъците. Община Берковица поставя работата с
обществеността сред основните приоритети в Програмата за
управление на отпадъците, в която една от стратегическите
цели е превръщане на обществеността в ключов фактор
при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ЗДРАВЕЦ“
ПРИ ПК „БЕРКОВСКИ КЕСТЕН“
СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН
КОНЦЕРТ В НАЦИОНАЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ „СКАТ“

На 23 януари 2016 г., певческата група при
пенсионерски клуб изнесе самостоятелен едночасов
концерт по национална телевизия „Скат“, в
популярното и обичано от българите предаване за
стари градски песни „Ако зажалиш някой ден“ с
автор и водеща на предаването чаровната г-жа Бони
Милчева. В продължение на повече от 3 месеца и
половина, групата се подготвяше много сериозно под
вещото ръководство на художествения ръководител
инж. Панталей Синигерски. Секретарката на
клуба г-жа Цеца Ненковска запозна зрителите от
страната, накратко и емоционално с най-важните
събития от богатата история на китния ни град.
Концертът беше открит с емблематичните песен
на народния поет Иван Вазов – „Малинарка“.
Песните, които бяха изпълнени, са характерни за
нашия град. Имаше и авторски песни по текст и
музика от Панталей Синигерски, Лили Русинова и
покойната певица от групата Богдана Александрова.
Тежкото пътуване през Петроханския проход, при
минус 17 градуса, не помрачи настроението на
певиците, което бе приповдигнато и с хъс за добро
представяне. Удовлетворени сме, че с концерта ни
по телевизия „Скат“ доставихме наслада и радост не
само на зрителите от нашия град, но и за любителите
на старата градска песен в цялата страна, за което
групата получи многобройни поздравления.
Лили Русинова

ПРАЗНУВАНЕ НА ТРИФОН
ЗАРЕЗАН

Тръгнали сме в утринта
към родните лозя,
да зарежеме с мерак
първата лоза !
Пр. Трифон Зарезан !
Трифон Зарезан !
Празник е на виното,
тачен и желан !
Пр...

Българите в древността,
отглеждали лозя,
и с чудните вина
превземали света !
Пр…
Всяка есен слънцето
със свойта топлина,
обгръща с обич гроздето
по нашата земя !
С тази чудесна ръченица, написана специално за
случая, по текст и музика на певица от пенсионерски
клуб „Берковски кестен“ – Берковица, беше
открито празнуването на един от най-обичаните
традиционни български празници „Трифон
Зарезан“. Със завладяващи слова инженер-химикът
Костадин Михайлов, бивш дългогодишен главен
технолог на винарска изба – Берковица, запозна
присъстващите пенсионери в препълнения клуб
със същността на този празник, с правилното
отглеждане на лозите и качественото произвеждане
на виното. По стар български обичай г-н Михайлов
заряза три лозови пръчки с благопожелания за
добър берекет на лозите през настоящата година,
и за здраве на лозарите. Програмата продължи
с няколко изпълнения на група „Здравец“ при
клуба, след което присъстващите бяха почерпени
с традиционна пита с шарена сол и късчета
пилешко месо. Програмата завърши с веселие.
Лиляна Русинова
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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
“ХРОНИКА ЗА ЕДНО
БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩНА
СТРАНСТВАЩО СЕЛО“
БИАТЛОНИСТИТЕ КРИСТИЯН
СТОЯНОВ И МАРИЯ ЗДРАВКОВА
В КАБИНЕТА СИ

Кметът на Берковица инж. Милчо Доцов посрещна
в кабинета си биатлонистите Кристиян Стоянов
и Мария Здравкова, дни преди стартовете на
младежките олимпийски игри в Лилехамер. Г-н
Доцов започна срещата с думите „Радвам се, че имаме
такива достойни последователи на нашата Павлина
Филипова. Това за Берковица е голям успех. Какво
по-велико и по-голямо от това.“ Кметът допълни,че
когато през 2006 година е учреден клубът по биатлон
той е бил един от основателите му. „През 2003 година
парите за спорт- подчерта инж. Милчо Доцов бяха
едва 6 000 лева, а сега през 2016 станаха 70 000
лева. Общината се стреми да подпомага и развива
спорта и до края на мандата си градоначалникът е
предвидил средствата да станат 120 000 лева. Кметът
пожела успех на младите биатлонисти и каза още:
„Успехът е участието ви в Олимпиадата“. И сега
инж. Милчо Доцов спази обещанието си всеки
месец да дава част от заплатата си на спортните
клубове като дари по 200 лева на берковските
състезатели, както и подаръчни комплекти. Мария
и Кристиян споделиха, че доброто представяне на
младежкото Световно първенство в Румъния им
дава сили и увереност за участието в олимпиадата.

Завладяващ разказ, мили спомени и много емоции –
така протече представянето на книгата „Хроника за
едно странстващо село“- История на село Боровци
от Мария Иванова, дългогодишен секретар на
НЧ „Иван Вазов-1872“- Берковица. Доволни,
усмихнати и по-знаещи, така се почувстваха
всички присъстващи в библиотеката и не скриха
хвалебствените думи към авторката. В книгата
са намерили място история, учебно и читалищно
дело, личности, футбол, обреди, обичаи и още
много интересни истории. Всяко населено място
заслужава да има за него такава книга. Ето
какво сподели Мария Иванова за радио Видин:
„Започнах да събирам данните случайно, ровейки
в Държавния архив за информация, свързана
с читалището в Берковица. Открих много
интересни факти за историята на селото, които
ме заинтригуваха. След това попаднах на много
интересни факти, свързани с наши личности,
с участието на деца, с историята на училището
и всички обекти, които са построени тук –
консервната фабрика, избата, гарата, фурната,
кооперациите. Книгата стана над 350 страници”.

„АВТОНОМИЯТА ????“

КРЪГЛА МАСА ЗА ОТПАДАНЕТО
ОТ УЧИЛИЩЕ И АГРЕСИЯТА

На 12 февруари в библиотека „Йордан Радичков“,
авторът на
„Северозападен романь” представи
пред берковчани новия си роман „Автономията
????“ . Това е – “ Роман за автономията на духа. За
отчаянието и дръзновението. За любовта и смъртта.
За непреклоността на човешкия дух, забита със
страшна сила в блатото на битийността. За липсата
на държавност и борбата за нормалност. За смеха,
сатирата и сарказма. За падението и безбожната
сила на здравия смисъл. Книга, с която се опитвам
да върна фокуса на обществото ни, доколкото
го има, върху четирите въпроси, върху които
акцентира Апостолът на свободата преди повече
от век. Разбира се, не се съизмерявам с него, но
ми се иска да направя каквото мога, за да можем
всички ние, българите, да се отърсим от летаргията
си и да спрем свободното си падане в бездната на
демографската, духовната, каквато се сетиш бездна…“
/Из интервю на Стоян Николов – Торлака/

На 18 февруари 2016 г. в заседателната зала на ОбА,
по инициатива на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, се проведе кръгла маса на тема:
„Ефективна работа на институциите относно
проблемите – преждевременно напускане на училище
и училищен тормоз. Превантивни дейности и работа
с родителите“. За участие на кръглата маса бяха
поканени ръководителите на основните училища,
гимназиите, детските градини , РУ на МВР-Берковица,
отдел „Закрила на детето“, ЦРД, психолози, кметски
наместници от кв. Раковица и родители. На събитието
присъстваха зам.-кметът Радослав Найденов, който е с
ресор „Образование“, както и председател на Местната
комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните и гл.
експерт „Образование“ Анелия Якимова. Кръглата
маса бе водена от Филонка Горанова, секретар на
Комисията. Обсъдени бяха най-наболелите проблеми
с ранното отпадане на ученици и се дискутираха
възможности за по-ефективно взаимодействие между
институции и родители. Проблемът с училищния
тормоз и агресия между деца бе анализиран от
присъстващият психолог Ивайло Панов, който
даде ценни насоки за работата на педагозите.
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БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА
НА ЛЕВСКИ

„За
Отечеството
работя,
байо!
Кажи
ти мойте и аз твоите кривини, па да се
поправим и всички да вървим наедно.“
/Васил Левски/
Стотици жители на Община Берковица се стекоха
на бул. Мрамор, за да отдадат почит пред делото на
Васил Левски. Гости на възпоменателния ритуал бяха
председателят на Общински съвет д-р Илиян Тимчев,
кметът инж. Милчо Доцов със своя екип, общински
съветници, директори на училища и детски градини
и общественици. Присъстваха много ученици
и граждани. Събитието започна с едноминутно
мълчание в памет на Апостола и поднасяне на венци
и цветя пред паметника му. Ученици от Трето ОУ
„Иван Вазов“ и Второ ОУ „Христо Смирненски“
бяха подготвили програма в памет на Левски,
която развълнува множеството на булеварда.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ОХРАНАТА
И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В
УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

На 18.02.2016 година в Община Берковица се
проведе среща на зам.-кмета Радослав Найденов с
училищните ръководства, представители на Районно
управление на МВР – Берковица и представители
на общинска администрация, на която се обсъдиха
мерки за подобряване на ефективността на охраната
на училищните дворове и пропускателния режим
в сградите. На срещата директорите на учебните
заведения информираха за актуалното състояние на
охранителния и пропускателен режим в общинските
образователни институции, споделиха добри практики,
посочиха проблемите, както и необходимостта от
съдействие от различните институции. В детските
градини на територията на общината приемането и
изпращането на децата се извършва в присъствието
на член от персонала, определен от директора. След
приемането на децата всички входове се заключват, с
което се ограничава достъпът до учебното заведение.
До края на месец октомври в детските градини по
Регионална програма за заетост са били назначени
хора, отговарящи за пропускателния режим. Предстои
кандидатстване от страна на Община Берковица
по същата програма. В училищата на територията
на Община Берковица са монтирани камери за
видеонаблюдение на всички входове на сградите, в
коридорите, а така също и в дворовете. Осигурен е
пропускателен режим, като посещенията на външни
лица се отбелязват в специално определена книга. В
Четвърто основно училище „Георги С. Раковски“, със
средства на училището е наета охранителна фирма,
която отговаря за гарантиране живота и здравето на
децата и учениците, както в училищната сграда, така
и в училищния двор. За осигуряване на безопасна
образователна среда за децата и учениците Общинска
администрация – Берковица работи съвместно с
Районно управление на МВР – Берковица. Полицейски
служители осъществяват присъствие при започване и
провеждане на учебния процес в района на учебните
заведения. На ръководствата на училищата
са
предоставени телефонните номера на полицейските
инспектори, както и на оперативната дежурна част
на Полицията за осъществяване на взаимодействие.
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