ВЕСТНИК “КОМ” - МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ГОДИНА 75-ТА
четвъртък, 25 април 2019 г., БРОЙ 221(85).
Разпространява се безплатно!

ПРОГРАМА ЗА
ВЕЛИКДЕН

НОВА ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА
ЗАКУПИ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ЗА БОЛНИЦАТА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

26 АПРИЛ /ПЕТЪК/
Болницата в Берковица се сдоби с нова
11.00 ЧАСА - ВЕЛИКДЕНСКА
операционна лампа за нуждите на
ТОМБОЛА – ОБЩИНСКИ ПАЗАР Хирургично и Акушеро-гинекологично
отделение. Оборудването е на стойност 12
28 АПРИЛ - ВЕЛИКДЕН /НЕДЕЛЯ/ 996 лв. с ДДС, закупено с целеви средства
на общината. Операционната лампа вече е
11.00 ЧАСА – ВЕЛИКДЕНСКО
монтирана и работи. Фирмата доставчик
ВЕСЕЛИЕ НА ПЛ. ЙОРДАН
е „Глобалмед С“ ЕООД, гр. София.
РАДИЧКОВ С УЧАСТИЕТО НА
Ще припомним, че с оглед политиката за
МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР осигуряване на подкрепа на младите хора
„БЕРКОВИЦА”, ТАНЦОВИ
в Община Берковица и задоволяване
СЪСТАВИ КЪМ НЧ „ИВАН ВАЗОВ потребностите от кадри в областта на
- 1872” И СЛАВКА КАЛЧЕВА
здравеопазването, кметът инж. Милчо
Доцов ще даде стипендии за обучението
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ОБЩИНА
на 2-ма студенти по медицина.
БЕРКОВИЦА ПОМОГНА ЗА
Миналата година Община Берковица
ЛЕЧЕНИЕТО НА 30 ЧОВЕКА
За четвърта поредна година, въпреки закупи съвременен стационарен цифров
финансовите трудности, Община Берковица ехокардиограф за Медицински център-1
изпълнява успешно поетите ангажименти и рентгенова тръба за болницата.
от кмета инж. Милчо Доцов в мандатната Ехокардиографът разполага с пълни
му програма със социална насоченост
възможности
за
диагностика,
към децата, възрастните хора, хората с
измервания
и
калкулации
за
увреждания и нуждаещите се от лечение.
Изразходените средства в тази насока през ехокардиография и ехография на венозни
2018 г. са общо 171 010 лв., което е със 73 и артериални съдове, екстракраниални
810 лв. повече в сравнение с 2015 г. или 76% и транскраниални изследвания, малки
ръст, като прогнозата е в края на мандата части като щитовидна жлеза и др. С
увеличението на тези средства да достигнат модерната апаратура се подобрява
над 200 000 лв., което е 2 пъти повече. качеството на изследванията и се
За лечение на възрастни и деца общината е облекчава работата на специалистите.
изразходила 17 980 лева миналата година. Реновирана рентгенова тръба на КАТ
През първото тримесечие на тази година (компютърен аксиален томограф) бе
са изплатени 4 269 лева за лечение на 7 закупена за 34 536, 00 лева с капиталови
човека. През 2018 г. увеличена бе от 250 на средства по искане на болницата,
300 лв. еднократната помощ за раждане на
с докладна от кмета на Общината
дете, като са раздадени за 2018 г. общо 31
– инж. Милчо Доцов и Решение
600 на 106 бебета. През 2019 г. еднократната
Общински
съвет-Берковица.
помощ стана 350 лева и до месец март на на
настоящата година са изплатенио 1400 лева. Благодарение на добрата координация
общината
и
болницата
И
тази
година
бюджетът
на между
Община
Берковица
е
силно на пациентите в „МБАЛ” ЕООД
гр.
Берковица
се
извършва
социално
ориентиран,
балансиран, –
справедлив, публичен и прозрачен. адекватна диагностика и лечение.

Скъпи съграждани,
уважаеми гости на Берковица,
В навечерието на Великден сме!
Христовото Възкресение носи надежда
и осветлява смисъла на човешкото
съществуване! Нека го приемем в
сърцата си и дадем простор на обичта,
добротата и хармонията, които ни
свързват като хора! Нека възкресим
вярата и я допуснем в себе си като
извор на сила, която ни помага, когато
ни е трудно и ни направлява да търсим
и следваме истинските посоки към
Светлината! Да бъдем по-добри, помъдри, по-честни, по-милосърдни!
Желаем на всички Ви много здраве,
благополучие и благодат!
Светли празници!
Инж. Милчо Доцов
Кмет на Община Берковица
Иван Кирилов
Председател на ОбС-Берковица

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗА
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019
ГОДИНА, ИМА ПРОМЯНА В
МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ ЗА
ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В
РАЙОНА НА СЕКЦИЯ 014.
СТАРО МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ –
ДГ”ЗВЪНЧЕ”.
НОВОТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ИВАН ВАЗОВ” В ГРАД
БЕРКОВИЦА!!!
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ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАНЕТО НА
УЛИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
Започна асфалтирането на улици в града
АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ
и селата на Община Берковица. 600 000 ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ НА
лева е заделила Община Берковица за
ГРАДА
рехабилитация и преасфалтиране на улици.
Фирмите изпълнителки на ремонтните
дейности в Берковица са „Пътинженеринг-М“
АД, гр. Монтана и „Гарант-90-Цонев и
Сие“ ООД, гр. Враца. Рехабилитация и
преасфалтиране предстои на улиците:
ул. „Ат. Кюркчиев“ от ул. „Тимок“ до ул. „А.
Константинов“;
ул. „Ив. Вазов“ от ул. „Берковска река“ до ул.
„Александровска“;
ул. „Бдин“ от ул. „Брези“ до ул. „Райко
Даскалов“;
ул. „Хризантема“ от ул. „Ив. Вазов“ до ул.
„Тимок“;
ул. „Кирил и Методий“ от ул. „П. Наумов“ до
кръстовището с ул. „Берковска река“;
ул. „проф. П. Наумов“ от ул. „Здравченица“
до ул. „Ком“;
ул. „З. Стоянов“ от ул. „Берковска река“ до
ул. „Кирил и Методий“;
ул. „Поручик Грозданов“ от ул. „Хризантема“
до ул. „Берковска река“ и от „Хризантема“
до „Поручик Загорски“;
ул. „Ком“ от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул.
„П. Берон“ и площада покрай канала до
киното;
ул. „Д-р И. Панов“ от ул. „Сливница“ до ул.
„П. Берон“ и площада;
ул. „Ал. Стамболийски“ от ул. „Шабовица“
до ул. „Ком“;
ул. „Тракия“ от ул. „Акация“ до ул.
„Ашиклар“;
ул. „Гурко“ от ул. „Сливница“ до ул. „Тракия“
и от „Тракия“ до „Солунска“;
ул. „Здравченица“ от ул. „З. Стоянов“ до “ ул.
„Черковна“;
ул. „Шейново“ от ул. „Берковска река“ до
ул. „Николаевска“; Избраният изпълнител
за рехабилитация и асфалтиране на улици
в селата Замфирово, Боровци и Бързия е
фирма „Стройко 2002“ ЕООД, гр. Монтана.
Там ще бъдат асфалтирани улиците:
Замфирово, ул.“Димитър Благоев“;
Замфирово, ул.“Драва“;
Боровци, ул. „Христо Ботев“, от ул. „Васил
Левски“ до ул. „Раковски“;
Бързия, ул. „Тодорини кукли“;
В момента се асфалтират ул. Здравец“ и
„Тузлата“ от фирма „Инфракънстракшън“
ЕАД, гр. София. Тя е и фирмата изпълнител на
проекта за изграждане на канализация по ул.
„Кирил и Методий“ - втори етап. Средствата,
предвидени за строително-ремонтните
дейности, са в размер на 258 309, 92 лв. с ДДС.
Пари за рехабилитация на водопроводна
мрежа са предвидени за ул. „Екзарх Йосиф“
в участъка между ул. „Даме Груев“ и ул.
„Опълченска“. Фирмата изпълнител, с
която е сключен договор, е „ВиК“ ЕООД,
гр. Берковица. Средствата са в размер на 10
940,70 лв. с ДДС. Същата фирма ще извърши
и рехабилитация на водопроводната
мрежа на ул. „Щърковица“ в учасътка
между ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“.
Размерът на средствата е 8 954, 69 лв. с ДДС.

По инициатива на кмета на Община Берковица
инж. Милчо Доцов в началото на месец април
служителите на администрацията дадоха
пример на своите съграждани чрез своя
личен принос към тазгодишната кампания
по почистването на града. С предварителна
организация и райониране на централна
градска част, те запретнаха ръкави и започнаха
да боядисват пейките в центъра на града.
Крайният резултат от доброволно положения
труд повиши настроението и донесе
удовлетворение на служителите, които
оставиха зад гърба си освежени градинка,
булевард и детски площадки. 123 пейки бяха
боядисани, а счупените им дъски подменени
с нови. По график са боядисани и пейките в
парковете и градинките в града. Продължава
и изпълнението на графика за извозване на
отпадъците от пролетното почистване. Целта е с
общи усилия да почистим и облагородим града
за наближаващите Великденски празници.

Община
Берковица
призовава
всички жители за повече гражданска
съпричастност
към
опазване
на
направеното
и
приобщаване
на
всички към общите за града проблеми!

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ИМА ОДОБРЕН ПРОЕКТ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО
СПОРТНО ИГРИЩЕ

Община Берковица има одобрен проект за
изграждане на мултифункционално спортно
игрище, процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта за строителноремонтни дейности е 95 728.55 лева без ДДС.
По проекта се предвижда изграждане на
мултифункционална спортна площадка с едно
малко комбинирано игрище – за футбол и
волейбол. По пешеходна алея ще се достига
зоната на игрището и обслужващата зона.
В проекта е заложено изграждане на едно
мултифункционално игрище за мини – футбол
и волейбол. Размерът на игрището за мини –
футбол ще е 28/15 м. По периметъра се предвижда
зона за сигурност с ширина 1,00 м. Размерът на
игрището за волейбол ще е 18/9 м. Игралното
поле ще е оградено с ограда с височина 4,00 м.
Конструкцията на оградата ще е от стоманени
профили. Зоната на игралното поле с тревна
настилка ще е ограничена с градински бордюри.
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ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С
УВРЕЖДАНИЯ

На 2 април 2019 г. в ОбА- Берковица бе подписан
Акт Образец 2 за откриване на строителна
площадка за изпълнение на обект: „Преустройство,
реконструкция и ремонт на съществуващи
помещения за изграждане на Дневен център за
деца с увреждания в сграда на детско заведение
– V детска градина, ж.к.Изгрев – гр. Берковица“
по административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0028-C01 и рег. №РД-02-37-159 от
13.12.2017 г., сключен между Община Берковица
и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми
за регионално развитие” по приоритетна ос 5
„Регионална, социална инфраструктура“, процедура
на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001
„Подкрепа за деинституционализация на грижите
за деца”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Главната цел на проекта е да се осигури подходяща и
ефективна социална инфраструктура, допринасяща
за предоставяне на нов вид съпътстваща услуга
в общността чрез изграждане на нов Дневен
център за деца с увреждания чрез преустройство,
реконструкция, ремонт и оборудване на
съществуващи помещения в сграда на бивша ЦДГ
№5 и създаване на условия за оказване на подкрепа
на 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни
услуги и техните семейства. Тази цел ще бъде
постигната чрез следните дейности: осъществяване
преустройство, реконструкция и ремонтни
дейности на сградата, в която ще бъде предоставяна
социалната услуга; изграждане и оборудване за
достъпност на средата вкл. дворните пространства,
обзавеждане и оборудване на помещенията в
Дневния център; осигуряване на информираност
и публичност и управление на проекта.
Общата стойност на проекта е 425 000.00 лв.,
финансирани със средства от ОП „Региони в
растеж” 2014-2020 г., от които европейското
финансиране е в размер на 361 250.00 лева, а
национално съфинансиране възлиза на 63 750.00
лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

ПРОЛЕТНО ЗАЛЕСЯВАНЕ В
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЪВ
ВРЪЗКА СЪС СЕДМИЦАТА НА
ГОРАТА

В Седмицата на гората Община Берковица, РДГ, ДГС
и спортисти от ръгби клуб „Балкански котки“ се
включиха с пролетно залесяване на 25 броя фиданки
на Градския стадион. Дръвчетата са туи, конски
кестен, лирови дървета и акация. На официална
церемония в парковата част на спортните
съоръжения всички деца, лесовъди и горски
служители бяха поздравени от инж. Сашко Каменов
– Директор на РДГ-Берковица и от зам.-кметът
г-жа Ася Велиславова. Г-жа Велиславова допълни
още, че Община Берковица е спечелила проект за
изграждане на спортно игрище и следващата година в
Седмицата на гората традицията по залесяване може
да продължи на новото съоръжение. След това те се
включиха в засаждането на фиданките. Примерът
им последваха ученици, служители и доброволци.
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ГОДИШНО СЪБРАНИЕ –
ПРАЗНИК

На 23 март 2019 г. настъпи пролетта – зелена,
свежа, росна, пролет, цветоносна. Всичко в
природата се събужда за нов живот. Нека да ни
е честита! На този слънчев и усмихнат ден клуб
„Берковски кестен“ проведе своето годишно
събрание. Ресторант „Тодорини кукли“ бе
пролетно украсен с цъфнали жълти нарциси
като истински слънца. Деловата част включваше
отчет за едногодишната дейност, финансов
анализ на средствата, доклад на ревизионната
комисия и програма за развитието ни през 2019
година. Като гост от общината ни уважи г-жа Ася
Велиславова, която остана много изненадана
от богатата, многообразна и съдържателна
дейност на пенсионерите. Председателят на
клуба г-н Тодор Кръстев много умело съчета
отчета с честването на 50-годишния юбилей,
който берковската общественост, гостите
от областта, страната и Бъйлещи, Румъния
ще помнят дълго. Това бе един прекрасен
празник, концерт и представление. Хвала на
организаторите и членовете на клуба. След
официалната част започна посрещането на
пролетта. Песните, изпълнени от певческа
група „Здравец“ с ръководител инж. Панталей
Синигерски, стихчетата на децата, пристигането
на щъркела в красив костюм, кошничката с
пролетни градински цветя ни върнаха в нашите
спомени, далеч назад. Богатата и интересна
програма повдигна нашето настроение.
Този ден и Мария Станкова, член на клуба,
имаше рожден ден. Специално за пролетта
беше написано стихотворение. След вкусния
и разнообразен тържествен обяд започна
нашето веселие – смях, танци и ведро пролетно
настроение. Възрастните хора могат не само
да се трудят, да се веселят от сърце, но и да се
радват на живота – този дар на природата.
Това най-добре го е изразил поетът Дамян
Дамянов: „Пак ухае на цвят, пак на пролет ухае.
Пък дано с теб, живот, си го кажем и утре.“
Ц. Ненковска

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

остана единствено и само човешкият разум.
Сякаш там горе, високо, над човеци и празник,
останаха да се смеят и ликуват, да витаят
и тържествуват, единствено ум, желание и
памет. И всички те – сътворени и обединени,
доведени до безумието на човешката…любов.
Сякаш троичността на човека се превръщаше
в мост между живи, мъртви и още неродени.
Та това не е нищо друго, освен негаснещата
и неумиращата триада на бъдещето…
Да!
Човешката
душа
беше
превърната
в
истинска
клада,
която
огряваше
живота.
Живота
на
Неновци…
На тази малка Балювска вселена бяха необходими
часове и прегръдки. Радост. Ридания. Разчорлени
коси и потръпващите рамене. Братовчеди,
братовчедки, съученици, племенници се…
разпознаваха и преоткриваха. И всичко това беше
плод на години и разстояния. Плод на днешния
живот: труден, забравящ, обезчовечен. Живот на
прекършени и разкръстени нрави. Живот, който
дълбае безумието на едно уж либерално общество.
Но участниците в тази родова среща нямаха
нито желание, нито настроение, нито време
за делнични тегоби. Те търсеха своите
надежди…
От
посребрено-побелелите,
накуцващите,
прегърбените,
смаляващите
се, до онези подскакалчета, които –
небалансирани, правеха първите крачки в
живота. Които са и опора, и надежда, и радост…
Но сякаш над всички и над всичко тържествуваха
човешките…очи. Те гледаха! Гледаха, но
и виждаха и разбираха…И запомняха…
Искрата за тези среща припламна и се разгоря
на едно поклонение. Син, роднини, близки,
съседи, колежки, ветерани от войната, се
събрахме. За да се разделим с един от найчовечните човеци на Неновци. Изгубихме я в
навечерието на нейното столетие. От ранни
години надянала белия цвят на милосърдието,
тя - майка, кака, братовчедка, родственица, отиде
в другия, по-човечния свят. За да възкреси едно
жадуване, едно многозначещо решение-надежда.
Янка,
Яна,
майка,
кака…
Тя, надеждата, за бъдеща среща, сякаш бе утвърдена
от младия професор Димов. “Младият”, защото
този доктор на химическите науки, е просто…
син на първия професор Димов. Летял с часове
за раздялата, той се превърна в онази духовна
подкрепа, която не можеше да остане безплодна.
Полумълчаливо, сякаш шепнешком, се оформи
и ядрото, което трябваше да осъществи
надеждата – вяра. Една дългогодишна берковска
акушерка без гласуване се превърна в… Просто
стана извора, от който трябваше да избликнат
спомени, картини, знания, връзки – всичко
онова, което положи основата. Да положи
основата, за да подчертае и съхрани…неновското.
Плътно до нея има една Петя. Едно удивително
скучновато и еднообразно неновче. Което от
десетобалната система най-добре познавало и
приемало…шестицата! Пълна отличничка на
випуск 1991 на берковската гимназия “Д-р Иван
Панов”. Преди, по време и след всякакъв “семеен
съвет” решило да пробва как ще я приеме висшето
образование. И как ще се чувства самата тя сред
“даскалите” на висшето. Тръгнала…успешно! И
до днес помни тези училища. Само дето и до днес в
едно нещо не е сигурна: колко професори, доценти,
и „цялата стълбичка” асистенти са я запомнили
с блестящите отговори! Какво да се прави:
някои житейски факти житейски прерастват
в…навик… Един от най-често срещаните
най-отвретителни
навици
на…Неновци…
/Васил Константинов/

...Спомен за спомените
Един Балювски род осъществи надеждата на
години, десетилетия, поколения. Мечти на
живите. И на отдавна изгубените в земята
по пътеките и пътищата на живота. Мечта
прераждана
и
прераждаща.
Изгаряща.
Даряваща. Даряваща по-рано родените
с радостта от срещата с по-младите и с
още по-младите. И с малките. От срещата
с щъкащи сред ходещите. От срещата с
гукащи и проплакващи сред говорещите.
От срещата с приспаните в детски колички.
И смучещи пръстчета с бебешки устенца.
Събра
ни
родовата
памет.
Родовата
кръв. Родовата душа. Родовият ген…
Сякаш цялата тази мешавиня доведе всеки
и всички до едно човешко опиянение.
Опиянение, в което човек не разбира дори
разликата между душа и дух! Човеците така следва продължение...
оплетоха тези неща, че подчинен на човека
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ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН –
МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОБЯВА
Със заповед № ОХ-307/27.03.2019 г.
на министъра на отбраната на
Република България е разкрита
процедура по обявяване на
42 войнишки длъжности за
приемане на военна служба на
лица, завършили граждански,
средни или висши училища
в страната и в чужбина, в 68
бригада „С пециални сили”
( военно формирование
3 2 9 9 0 ) в гарнизон П ловдив .
К раен срок за подаване
на документи 1 8 . 0 6 . 2 0 1 9 г.
Информация за изискванията
към кандидатите, наборът
от документи , условията
и реда за кандидатстване
можете да получите на адрес:
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан
Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,
сряда и петък от 08.30 до 17.00
часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел.
(0953)88-802 и GSM 0889661054

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II
СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОБЯВА

Със заповед № ОХ-309/27.03.2019 г.
на М инистъра на отбраната
на Р епублика Б ългария са
обявени 222 /двеста двадесет
и две/ вакантни длъжности в
С ъвместното командване
на силите , В оенноморските
сили и Ц ентралното военно
окръжие за приемане на
служба в доброволния резерв на
български граждани, завършили
граждански средни или висши
училища в страната и чужбина,
след провеждане на конкурс.
В конкурса могат да участват
лица ,
отговарящи
на
условията на чл. 24 от ЗРВСРБ.
К раен срок за подаване
на документи 0 1 . 0 7 . 2 0 1 9 г.
Информация за изискванията
към кандидатите , наборът
от документи , условията
и реда за кандидатстване
можете да получите на адрес:
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан
Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник, сряда и
петък от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел.
(0953)88-802 и GSM 0889661054.
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К О М - брой 221(85), Четвъртък - 25- Април 2019 г.
ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ИВАН ВАЗОВ“ БЕРКОВИЦА
ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ 50-ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ НА 23 МАЙ

На 23 май 2019 г. Трето основно училище
„Иван Вазов“ Берковица ще отбележи 50
-годишен юбилей от създаването на училището.
Приканваме всички бивши възпитаници да
изпращат на имейла ou_ivan_vazov@abv.bg
или адреса на училището ул. „Ашиклар“ №1
снимки, спомени и пожелания, които ще бъдат
включени на празничния концерт.
Празничният концерт ще се проведе на 23 май
2019 г. от 17:30 часа в
НЧ „Иван Вазов – 1872“.
Заповядайте!

ЖИВЕЕЩИТЕ В БЛОКОВЕ
13, 14 И 14А В Ж.К ИЗГРЕВ
СА ГОРДИ СОБСТВЕНИЦИ
НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА И
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА
СГРАДА

На 17 април се проведе още една церемония по официалното
откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда,
намираща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13,
бл. 14, бл. 14А“, реализиран в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийната ефективност
на жилищни сгради в град Берковица” по административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между Община
Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура на директно
предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в
периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално
развитие. Официални гости на събитието бяха зам.-кметът
Радослав Найденов, представители на фирмата изпълнител
„АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, представители на
сдружението на собствениците и екипът по управление
на проекта. В приветствието си към присъстващите зам.кметът Радослав Найденов благодари на сдружението на
собствениците за адекватните и бързи действия при подаването
на документи за реализиране на проекта, за разбирането
им и доверието, което са гласували на общината. Той
благодари и на фирмата изпълнител на проекта „АЛФАСИСТ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, благодарение на която проектът
приключи успешно. Специални благодарности г-н Найденов
изказа и на екипа по проекта с ръководител инж. Мая Горанова.
От името на Сдружението на собствениците „Изгрев 14 – гр.
Берковица“ председателят г-жа Филонка Горанова връчи
благодарствени писма до кмета на общината инж. Милчо Доцов,
до управителя на фирма „Алфасистинженеринг“ ООД и до
екипа на управление на проекта. В тях се казва, че „резултатите се
реализират благодарение на професионализма и отговорността
на всички институции, ангажирани в спечеления от Община
Берковица проект.“ Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв.,
финансирани със средства от ОП „Региони в растеж”
2014-2020 г., от които европейското финансиране е в
размер на 2 584 451.74 лева, а национално съфинансиране
възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на
проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.
Община Берковица изпълнява проекта като доверител
на Сдружението на собствениците „Изгрев 14 – гр.
Берковица“, съгласно подписан договор между страните.
Многофамилната жилищна сграда, находяща се в гр.
Берковица, ж.к Изгрев бл. 13, 14 и 14А е обновена по проект,

финансиран със средства от Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони“, където Община Берковица е конкретен бенефициент.
Сградата представлява свързано застрояване от 3 блока – бл.
Победа 13, бл. 14, бл. 14А. Блок Победа 13 е с 4 жилищни етажа,
2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Приземен етаж –
гаражи и последен етаж – сушилни. В сутерена са разположени
мазета и общи помещения. Блок 14 е с 4 жилищни етажа, 2
апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Приземен етаж –
гаражи и последен етаж – сушилни. В сутерена са разположени
мазета и общи помещения. Блок 14А е с 5 жилищни етажа, 2
апартамента на етаж, общо 10 апартамента. Приземен етаж –
гаражи и последен етаж – сушилни. В блок 14А има асансьор.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за
енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия
на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен
комфорт и по-високо качество на жизнената среда в
подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на
община Берковица и в град Берковица като опорен център
от 4-то ниво на националната полицентрична система.
По
проекта
са
изпълнени
следните
дейности:
Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване
на авторски надзор и изпълнение на строителни и
монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване
на енергийната ефективност в жилищната сграда с
изпълнител ДЗЗД „ДОМИНУС ИНЖЕНЕРИНГ“, който
включваше следните строително – монтажни работи:
Извършена
изолация
на
покрив.
Извършена
топлинна
изолация
на
външните
стени
и
подмяна
на
неподменената
дограма.
Проектирано
и
изпълнено
ново
енергоефективно
изкуствено
осветление
за
общите
части.
Изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Стойността на договора с фирма ДЗЗД „ДОМИНУС
ИНЖЕНЕРИНГ“
за
възлагане
на
дейностите
по
инженеринг е в размер на 633 645.16 лв. без ДДС.
Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието
на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.
Дейности по организация и управление на проекта
Осъществяване
на
дейности
по
публичност
и
информираност
с
изпълнител
«ДИГИТАЛЕ»
ЕООД
ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за
сграда на гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А са:
Достигане
на
енергопотребление
„В“;
Намаляване
на
разходите
за
енергия
на
живущите в сградата, обект на интервенция – 26
самостоятелни
жилищни
обекта
(26
домакинства);
По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата,
.което пряко ще допринесе за намаляване на крайното
енергийно потребление и косвено – за намаляване
на емисиите на парникови газове в гр. Берковица
Постигане на индикативните национални цели за
пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния
план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.
Осигуряване
на
по-добро
качество
на
въздуха,
условия за живот и работна среда в Берковица, в
съответствие с критериите за устойчиво развитие
Подобряване
на
експлоатационните
характеристики
за удължаване на жизнения цикъл на сградата
С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига
спестовен ефект от 736 655 КWh/у – намалено количество на
енергия и редуциране на парниковите емисии с 87,67 т/годишно.
В края на официалната част на събитието тържествено
бе

прерязана

лентата

на

обновената

сграда.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
НА САНИРАНИТЕ ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ - БЛОКОВЕ 25 И 35 НА
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“

На 17 април се състоя церемонията по официалното
откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда“,
намираща се в гр. Берковица, ул.“Александровска“ №27,
бл.25 и бл. Ален мак 35, реализиран в рамките на проект с
№ BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна
ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по
административен договор за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С02
и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган
на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по
процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001
“Енергийна ефективност в периферните райони“ се
финансират със средства от Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие. Официални
гости на събитието бяха зам.-кметът Радослав Найденов,
представители на фирмата изпълнител ДЗЗД „БИЛДКОМПРО“, представители на сдружението на собствениците и
екипът по управление на проекта. В приветствието си към
присъстващите зам.-кметът Радослав Найденов благодари
на сдружението на собствениците за адекватните и бързи
действия при подаването на документи за реализиране на
проекта, за разбирането им и доверието, което са гласували на
общината. Той благодари и на фирмата изпълнител на проекта
ДЗЗД „БИЛДКОМ-ПРО“, благодарение на която проектът
приключи успешно. Специални благодарности г-н Найденов
изказа и на екипа по проекта с ръководител инж. Мая Горанова.
Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв.,
финансирани със средства от ОП „Региони в растеж”
2014-2020 г., от които европейското финансиране е в
размер на 2 584 451.74 лева, а национално съфинансиране
възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на
проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г
Община Берковица изпълнява проекта като доверител
на Сдружение на собствениците „Александровска 27 –
Ален
мак
35,
гр.
Берковица“,
съгласно
подписан
договор
между
страните.
Сградата се състои от три входа – бл. 25, вход А и вход Б и бл.
Ален мак 35. Бл. 25, Вход А е с 4 етажа, 2 апартамента на етаж,
общо 8 апартамента. Последен етаж – тавански стаи. Бл. 25,
Вход Б е с 4 етажа, 2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента.
Последен етаж–тавански стаи. Бл. „Ален мак“ 35 е с 4 етажа,
2 апартамента на етаж, общо 8 апартамента. Приземен етаж–
гаражи, в сутерена са разположени мазета и общи помещения.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за
енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия
на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен
комфорт и по-високо качество на жизнената среда в
подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на
община Берковица и в град Берковица като опорен център
от 4-то ниво на националната полицентрична система.
По
проекта
са
изпълнени
следните
дейности:
Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване
на авторски надзор и изпълнение на строителни
и монтажни дейности) по внедряване на мерки за
повишаване на енергийната ефективност в жилищната
сграда с изпълнител ДЗЗД „БИЛДКОМ-ПРО“, който
включваше следните строително – монтажни работи:
Извършена
изолация
на
покрив.
Извършена
топлинна
изолация
на
външните
стени
и
подмяна
на
неподменената
дограма.
Проектирано и изпълнено ново енергоефективно
изкуствено
осветление
за
общите
части.
Изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Стойността
на
договора
с
фирма
ДЗЗД
„БИЛДКОМ-ПРО“ за възлагане на дейностите по
инженеринг е в размер на 447 100.00 лв. без ДДС.
Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието
на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21;
Дейности по организация и управление на проекта;
Осъществяване
на
дейности
по
публичност
и
информираност с изпълнител „ДИГИТАЛЕ“ ЕООД;
ПОСТИГНАТИ
ЦЕЛИ
ОТ
РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА ПРОЕКТА за сграда на гр. Берковица, ул.
„Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35 са:
Достигане
на
енергопотребление
„В“;
Намаляване
на
разходите
за
енергия
на
живущите в сградата, обект на интервенция – 24
самостоятелни жилищни обекта (24 домакинства);
По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата,
което пряко ще допринесе за намаляване на крайното
енергийно потребление и косвено – за намаляване
на емисиите на парникови газове в гр. Берковица;
Постигане на индикативните национални цели за
пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния
план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
Осигуряване на по-добро качество на въздуха,
условия за живот и работна среда в Берковица, в
съответствие с критериите за устойчиво развитие;
Подобряване на експлоатационните характеристики
за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
С
реализираните енергоспестяващите мерки,
проектът постига спестовен ефект от 565 556 КWh/у
– намалено количество на енергия и редуциране
на
парниковите
емисии
с
81,44
т/годишно.
В
края
на
церемонията
бе
прерязана
лентата
на
обновената
сграда.
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