ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ДОКЛАД
за изпълнението през 2011 г. на

ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ 2007 - 2013 г.

гр. Берковица – Април, 2012 г.

Стратегически цели и приоритети

Първа цел: Създаване на активна бизнес среда за значим икономически растеж.






По възможност създаване на предпоставки за високотехнологични производства;
Съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на алтернативни производства;
Освобождаване на производствени фондове и предоставянето им за други цели;
Стимулиране на частния бизнес – МСП;
Развитие на алтернативни форми на туризъм.

Втора цел - създаване на жизнен аграрен сектор




Трайни насаждения и производство на ягоди и малини, евентуално създаване на овощни градини;
Развитие и рехабилитация на хидромелиоративната инфраструктура;
Развитие на животновъдство – овцевъдство и говедовъдство.

Трета цел - подобряване условията и качествата на жизнената среда.






Преструктуриране на инфраструктурата на здравеопазването;
Преструктуриране на общообразователната инфраструктура;
Подобряване състоянието на третокласна, четвъртокласна и общинска пътна мрежа;
Подобряване на благоустроеността на населените места;
Реализация на програмите и проектите, свързани с опазването на околната среда.

Изпълнение на ПРИОРИТЕТИТЕ, ЦЕЛИТЕ и МЕРКИТЕ на
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
през 2011 година
Приоритет 1
Развитие на конкурентоспособна общинска
икономика
Цел 1
Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и
задържане на фирми в секторите
на растеж: туризъм, селско стопанство и индустрия
М 1. Насърчаване на развитието
на екологично съобразен
устойчив туризъм

Дейности по мерките за изпълнение на плана

Допълнителна информация относно

Съгласно утвърдената в ОПР номенклатура:

изпълнението на дейностите

1. Проучване и проектиране на туристическа зона
Ком
2. Маркиране и изграждане на туристически
пътища и пътеки

В рамките на СТК "Берковски Балкан" одобряването на ПУП за първи етап от
СТК е на финала.
В рамките на проект "Екотуризъм" (ФАР) изградените екопътеки периодично се поддържат
съгласно изискванията за устойчивост на
проекта - обновяване на маркировката, подмяна
на таблата, естетизацеия на табелите.

3. Развитие на Калето като туристически обект

4. Проучване възможностите за велотуризъм в
община Берковица

В рамките на проект "Екотуризъм" (ФАР),
както и в извършените допълнителни
дейности по попроучване и трасиране
на маршрути съвместно с вело-група; периодично
почистване на велотрасетата.

5. Развитие на Калето като туристически обект
Проектът е прекратен (на второ разглеждане)

М 3. Подкрепа за развитието
на бизнес инфраструктурата
М 4. Подкрепа на утвърдени
индустриални и други фирми
в общината
М 5. Повишаване конкурентоспособността чрез маркетинг
и др.
М 6. Създаване на публичночастни партньорства в
общината и съседни общини
Цел 2
Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и
малък бизнес
М 1. Повишаване информираността на бизнеса за намеренията на местната власт
М 2. Дейности на общината в
подкрепа на бизнеса съкращаване на процедури
и др.

1. Участие на местни фирми в национални
изложения и панаири

1. Стимулиране промоционирането на местни
фирми и производители в и извън страната видео филм, брошури, дипляни и др.
1. Насърчаване прозрачността при определянето
на публичните политики.

1. Проучване на нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа от страна на Общината

Провеждане на изложението "Произведено в
Берковица" с участието на производители и
местни занаятчии чрез изделия и рекламни
брошури и дипляни
Провеждане на изложението "Произведено в
Берковица" с участието на производители и
местни занаятчии чрез изделия и рекламни
брошури и дипляни
Основна дейноств рамките на МИГ
(Берковица - Годеч) - обществени срещи.

Съгласно Програмата за туризъм, предложена от
Консултативен съвет по туризъм за участие
в туристически борси и изложения - София

Цел 3 Развитие на туризма
М 1. Оползотворяване на потенциала за развитие на целогодишен алтернативен туризъм

М 3. Интегрално развитие на
алтернативните видове
туризъм
М 6. Развитие на бизнес инфраструктурата на туризма

1. Три маршрута - лек, среден и тежък:
Ашиклар - Разсадника - басейн - Бързия
2. Обособяване на маршрут за религиозен
туризъм, включващ Клисурски, Лопушански и
Чипровски манастири, както и църквите в региона
3. Събиране и обобщаване на информация за
крепости по селища и калета от минали
времена с цел експлоатация като туристически
обекти
4. Проектиране и изграждане на туристически
атракции в гр. Берковица
Проектът е прекратен (на второ разглеждане)
1. Развитие на балнео и спа туризъм, съчетан с
лечебни процедури за белодробни заболявания Берковица, Бързия и Слатина
1. Участие в туристически борси и изложения
2. Изработване на рекламни материали
3. Изработване на рекламни сувенири
4. Изработване на туристически уебсайт
5. Рекламен диск за Берковица

В рамките на проект "Екотуризъм" (ФАР)
са разработени, трасирани и маркирани
трите маршрута.
Събрана е информация, обособен е маршрута и
се предлага в ТИЦ-овете в региона; издадена е
дипляна за манастирите и църквите в Берковско.

Предпроектни проучвания на даденостите за
развитие на балнео и спа-туризъм; работна фаза
на проект за минерален водопровод от Бързия
Съгласно Програмата за туризъм - участие в
Международна туристическа борса "Ваканция и спа
ЕКСПО 2011"-София; изработена дипляна "Над ХХ
века история"; издадена папка-комплект с пет
картички; издадена туристическа карта с маршрути
и административна карта; изработен диск;сувенири

Цел 4
Повишаване качеството на
човешките ресурси
М 2. Подобряване на материал- ната
база на училищата, в т.ч. Интернет.

1. Проектът е прекратен (след провеждане на
процедурите за определяне на изпълнители на
обществените поръчки)

Приоритет 2
Изграждане на качествена
жизнена среда
Цел 6
Обновяване и доизграждане
на техническата инфраструктура
М 1. Обновяване на общинските
пътища и пътища за туристи-

Модернизация и ремонт на Център за работа с деца в
община Берковица - място за формиране и развитие на
творческите умения на подрастващите
Построени и въведени в експлоатация детска площадка
на ул. "Александровска" и спортна площадка в ДДЛРГ
"Л.Тенева"
Текущ вътрешен ремонт на ДСХ блок В етаж 3 и покрив
Ремонт на ДВД с. Бистролица

Рехабилитация път IV-81029 "Петрохан-х.Ком"
Рехабилитация местен път Берковица-Гранична застава

чески маршрути

Сребърна и основен ремонт ул. "Ал. Стамболийски", от
ул. "Кирил и Методи" до ул. "Шабовица".
Рехабилитация път "Комарево-Костенци", отклонение
Песочница, отклонение Бокиловци и оклонение Мездрея.
Рехабилитация път "Гаганица-Котеновци-Черешовица",
отклонение Лесковец, отклонение Бистрилица.
Рехабилитация път IV -16221 граница община ВършецЯгодово, отклонение Ягодово, отклонение Балювица и
откл. Боровци.

М 4. Създаване на система за
разделно сметосъбиране

М 6. Осветление на населените
места
Цел 7
Трайно подобряване на
екологичното състояние в
общината
М 2. Събиране и третиране на
твърдите отпадъци
М 3. Подобряване на енергийната ефективност
Приоритет 3
Постигане на териториален баланс
Цел 8 Намаляване на диспропорциите
между селата и града
М 1. Развитие на град Берковица
М 2. Запазване и развитие на
големите села в общината

1. Създаване на система за разделно
сметосъбиране
2. Поетапно закриване на нерегламентирани
сметища в селата
1. Осветяване централна градска част, подобряване
осветеността в кварталите и селата
1. Изработена е програма за управление на
отпадъците за период 2012-2015 г.

Съвместна програма на ОбА и "Екопак"
(постоянно действаща и разширяваща се)
Закриване и периодично премахване на
новообразувани.
Подобряване чрез мерки за енергийна
ефектийност.
Засаждане на фиданки във междублоковите
пространства. Организиране на конкурс за
чисто населено място.

1. Оптимизиране и подобряване на организирано
сметосъбиране във всички населени места

Постоянна дейност с периодично добавяне
на допълнителни ресурси (нови контейнеризякупени са 32 броя нови контейнера)
Преминаване от дизелово гориво на природен газ метан
в котелно на І-во ОУ "Н.Вапцаров", ІІ-ро ОУ "Хр.
Смирненски", Гимназия "Д-р Иван Панов", ЦДГ "Малина",
ЦДГ "Пролетна дъга", ЦДГ "Звънче", Детска ясла

1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност
в обществени сгради

Приоритет 4
Създаване на общински
капацитет
Цел 9
Увеличаване на управленския
капацитет на общината
М 1. Подобряване на координацията и взаимодействието на
местната власт в провеждане
на мерките за постигане на
целите на общината

Програми

ПРОЕКТИ ПО ОПОС
Интегриран воден проект за инженеринг – проектиране
и строителство по части „Канализация” и
“Водоснабдяване”, разширение на канализационната
мрежа, реконструкция на канализационната мрежа,
реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в
гр.Берковица

ПРОЕКТИ ПО НПРСР
Пречиствателно съоръжение за питейни води,
алпийско водохващане и реконструкция на
водопроводна мрежа на с.Бързия, община Берковица
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в
селата Боровци и Замфирово
Реконструкция и изграждане на улична мрежа,
тротоари, площади и улично осветление в град
Берковица” - -І етап: „Рехабилитация и основен ремонт
на ул.”Александровска”, гр. Берковица /участък от 251
ул. “Иван Базов” до ул. “Хаджи Петър Илиев”/
Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска”,
гр. Берковица
ПРОЕКТИ ПО ОПРР
Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица,
корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени
по бреговете на Берковска река в района около
Гробищния парк и р. Раковица в района около моста за
влизане в кв. Раковица

код:

ОПОС 1

код:
НПРСР 1

НПРСР 2

НПРСР 3

НПРСР 4
код:

ОППР 1

ПРОЕКТИ ПО ОПРЧР

код:

ПРОЕКТИ ПО ОПАК
“Унифициране възможностите на общините при
предоставяне на електронни услуги на гражданите и
бизнеса”

код:
ОПАК 1

ПРОЕКТИ ПО ТГС БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

код:

ДРУГИ

код:

Забележки:
Повечето от нереализираните дейности по мерките за изпълнение на плана са обвързани с институции и организации,
които не са пряко зависими от работата на ОбА - Берковица.
По-голяма степен на реализация на плана може да се постигне чрез минимизиране на зависимостта на ОбА - Берковица
от институции и организации, пряко отговорни за изпълнение на мерки и дейности

