Протокол № 57 от 27 септември 2022 г. Общински съвет
Берковица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
ПРОТОКОЛ
№ 57
Днес, 27 септември 2022 година, се проведе от редовно заседание на
Общински съвет – Берковица, от 13.00 часа, в Заседателната зала на
Община Берковица.
Присъстваха – 17 общински съветника
Отсъстващи – няма
Присъстваха още: г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община
Берковица, г-жа Спаска Георгиева – Заместник-кмет, г-н Атанас Георгиев
– Заместник-кмет, специалисти от Общинска администрация – Берковица.
Господин Деян Еленков – Председател на Общински съвет –
Берковица откри и ръководи сесията, като преди да обяви предложения
дневен ред за днешното редовно заседание даде думата на г-н Милован
Жан, който направи предложение във връзка с Заповеди на Областния
управител на област Монтана за връщане за ново обсъждане на решения от
извънредната сесия на Общински съвет – Берковица през м. август 2022 г.
свързани с избора на временни управители на търговските дружества
„МБАЛ - Берковица“ ЕООД, „ВиК – Берковица“ ЕООД и „Обредни
дейности“ ЕООД, гр. Берковица, да бъдат изготвени докладни записки и
внесени пред Общински съвет – Берковица до края на сесията. В отговор гжа Димитранка Каменова съобщи, че няма да внесе такива докладни, при
което адв. Апостол Иванов разясни, че заповедите на областния управител
са незаконосъобразно върнати, тъй като решенията на Общинския съвет
свързани с търговските дружества са акт на собственика и те не подлежат
на съдебен контрол.
Председателят продължи да ръководи сесията като обяви
предложения дневен ред и отбеляза, че към пета точка са постъпили за
обсъждане и разглеждане две допълнително внесени докладни записки,
които са разгледани в Постоянната комисия по европейска, етническа и
демографска интеграция и връзки с граждански общества и Постоянната
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комисия по бюджет, финанси и следприватизационен контрол към
Общински съвет – Берковица.
-Докладна РД-92-00-2047 относно кандидатстване на Община
Берковица с проектно предложение по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Програмата за храни и
основно материално подпомагане 2021-2027 г., Операция BG05SFPR0031.001 „Топъл обяд“;
-Докладна РД-92-00-2048 относно корекция на капиталови разходи
от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53 от
ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и
чл.21 т.23 от ЗМСМА;
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение да се включи към оповестения дневен ред за разглеждане
допълнително внесените докладни записки.
За – 16

Против – 1

Въздържали се – няма

/предложението се приема/
Председателят подложи на гласуване направеното предложение от гн Милован Жан до края на сесията да бъдат внесени докладни записки
свързани с трите заповеди на Областния управител за връщане за ново
обсъждане на решения на Общински съвет – Берковица, свързани с избора
на временни управители на търговските дружества „МБАЛ - Берковица“
ЕООД, „ВиК – Берковица“ ЕООД и „Обредни дейности“ ЕООД, гр.
Берковица.
За – 1 /М. Жан/
Против – 3 /Д. Еленков, Г. Иванов, Н. Кралева/
Въздържали се – 12 /инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, др Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. Тодоров,
инж. М. Доцов, М. Илиев, П. Гришев/
Отсъства от залата – 1 / К. Статков/
/предложението не се приема/
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Председателят подложи на гласуване направеното предложение да се
приеме оповестеният дневен ред с допълнително внесените докладни
записки.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение да се приеме оповестеният дневен ред с допълнително
внесените докладни записки.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л.
Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъства от залата – 1 / К. Статков/
Общински съвет - Берковица прие
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2021
година.
Спаска Георгиева – Заместник-кмет на Община Берковица
2. Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно
развитие - Център за работа с деца, гр. Берковица за 2021/2022 учебна
година.
Докладва – Анета Заркова – Директор
3. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр.
Берковица за 2021 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва - Флора Първанова - Директор
4.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр.
Берковица, кв. Раковица за 2021 година.
Докладва- Юлия Евгениева - ВрИД Директор
5. Докладни записки
Докладват - председатели на ПК
6. Питания, предложения и становища по обществено значими
въпроси.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
ОТЧЕТ НА НПО И СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ЗА 2021 ГОДИНА.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л.
Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се –1 /М. Жан/
Отсъства от залата – 1 /К. Статков/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1154
Общински съвет – Берковица приема отчетите за 2021 година на
спортните клубове в Община Берковица и на Туристическо дружество – гр.
Берковица.

ПО ВТОРА ТОЧКА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ГР.
БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.
ИЗКАЗА СЕ: Г. Атанасов, А. Заркова, П. Гришев.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА и допълнението към решението направено от
Постоянната комисия по бюджет, финанси и следприватизационен контрол
и Постоянната комисия по образование, наука, култура, младежта, спорта
и вероизповеданията да се добави т. 2 в следния вид: „2.Общински съвет –
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Берковица предлага при изготвянето на бюджета за 2023 година де се
увеличи общинската субсидия на ЦПЛР-Център за работа с деца, гр.
Берковица с цел разнообразяване на дейностите.“.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1155
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Берковица
приема за сведение Отчет за дейността на Центъра за подкрепа на
личностното развитие (ЦПЛР) – Център за работа с деца, гр. Берковица за
учебната 2021/2022 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
– ГР. БЕРКОВИЦА, УЛ. АШИКЛАР № 7 ЗА 2021 ГОДИНА.
ИЗКАЗАХА СЕ: Т. Лазарова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
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Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1156
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Берковица приема Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа –
гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7 за 2021 година.
2. Общински съвет – Берковица одобрява набелязаните мерки за
подобряване на работата на Център за обществена подкрепа – гр.
Берковица, ул. „Ашиклар“ №7 за 2022 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
– ГР. БЕРКОВИЦА, КВ. РАКОВИЦА ЗА 2021 ГОДИНА.
ИЗКАЗАХА СЕ: Ю. Евгениева.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1157
1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Берковица приема Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа –
гр. Берковица, кв. Раковица за 2021 година.
6

Протокол № 57 от 27 септември 2022 г. Общински съвет
Берковица

2. Общински съвет – Берковица одобрява набелязаните мерки за
подобряване на работата на Център за обществена подкрепа – гр.
Берковица, кв. Раковица за 2022 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА
„ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ”
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕРГАНА АНТОНОВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Финансов отчет към 30.06.2022 г. на „МБАЛ - Берковица“
ЕООД.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1158
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл.38, ал.3 от
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в търговските
дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори
за съвместна дейност с община Берковица, Общински съвет - Берковица
приема за сведение финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за
приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения
капитал към 30.06.2022 г. на „МБАЛ-Берковица“ ЕООД.
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2.
Общински съвет – Берковица приема представените проблеми
и набелязаните мерки за тяхното решаване.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската
дейност към 30.06.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1159
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 3 от
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в
търговските дружества, участието в граждански дружества и
сключването на договори за съвместна дейност с община Берковица,
Общински съвет - Берковица приема за сведение отчет за финансовото
състояние, отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за
паричните потоци и отчет за собствения капитал към 30.06.2022 г. на
„Медицински център 1 Берковица“ ЕООД.
2.Общински съвет – Берковица приема представените проблеми и
набелязаните мерки за тяхното решаване.
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕРГАНА АНТОНОВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отчет за финансовото и икономическо състояние за второто
тримесечие на 2022г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1160
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 3 от
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в търговските
дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори
за съвместна дейност с община Берковица, Общински съвет - Берковица
приема за сведение отчет за финансовото състояние, отчет за приходите
и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричните потоци и отчет за
собствения капитал за второто тримесечие на 2022 г. на „Общински
пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица.
2.Общински съвет – Берковица приема представените проблеми и
набелязаните мерки за тяхното решаване.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕРГАНА АНТОНОВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
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ОТНОСНО: Анализ на финансовото и икономическо състояние на
„Водоснабдявана и канализация - Берковица“ ЕООД за периода 01.04.2022
г. – 30.06.2022 г.
ИЗКАЗАХА СЕ: инж. Й. Йорданов, М. Жан, П. Гришев, инж. М. Доцов, Д.
Каменова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1161
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 3 от
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в
търговските дружества, участието в граждански дружества и
сключването на договори за съвместна дейност с община Берковица,
Общински съвет - Берковица приема за сведение Анализ на финансовото
и икономическо състояние от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. на
„Водоснабдявана и канализация - Берковица“ ЕООД , счетоводен баланс
към 30.06.2022 г., отчет за приходите и разходите за периода 01.04.2022 г.30.06.2022 г., отчет за паричните потоци за периода 01.04.2022 г.30.06.2022 г., отчет за собствения капитал към 36.06.2022 г., справка за
нетекущите дълготрайни активи към 30.06.2022 г.
2.Общински съвет – Берковица приема представените проблеми и
набелязаните мерки за тяхното решаване.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
10
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Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отчет за приходите и разходите за шестмесечието на 2022 г.
на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: инж. Й. Йорданов, М. Жан, П. Гришев, инж. М. Доцов, Д.
Каменова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА и допълнението към решението направено от
Постоянната комисия по бюджет, финанси и следприватизационен контрол
да се добави т. 2 в следния вид: „2.Общински съвет – Берковица възлага на
Общинска администрация – Берковица в срок до един месец да
предприеме необходимите мерки за разширяване на Гробищния парк с
минимум 100 кв. м.“.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева/
Против – няма
Въздържали се – 2 /М. Жан, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1162
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл.38, ал.3 от
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в
търговските дружества, участието в граждански дружества и
сключването на договори за съвместна дейност с община Берковица,
Общински съвет - Берковица приема за сведение отчет за изпълнение на
приходите и разходите, счетоводен баланс към 30.06.2022 г., отчет за
приходите и разходите до 30.06.2022 г., отчет за собствения капитал до
30.06.2022 г., отчет за паричните потоци до 30.06.2022 г. на „Обредни
дейности Берковица“ ЕООД гр. Берковица.
1.Общински съвет – Берковица приема представените проблеми и
набелязаните мерки за тяхното решаване.
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2. Общински съвет – Берковица възлага на Общинска администрация
– Берковица в срок до един месец да предприеме необходимите мерки за
разширяване на Гробищния парк с минимум 100 кв. м.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕРГАНА АНТОНОВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.18 находящ се в
гр. Берковица, местност Раковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1163
1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна цена на
Поземлен имот с идентификатор 03928.201.18 по кадастралната карта и
кадастралните регистри град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана,
одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на
АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, засягащо поземления имот е от 22.11.2018 г., Адрес на
поземления имот: град Берковица, местност Раковица, Площ: 938 кв.м.,
Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно
ползване: Нива, Категория на земята: 5, в размер на 3290,00 лева (три
хиляди двеста и деветдесет лева).
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2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен
имот с идентификатор 03928.201.18 по кадастралната карта и
кадастралните регистри град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана,
одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на
АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, засягащо поземления имот е от 22.11.2018 г., Адрес на
поземления имот: град Берковица, местност Раковица, Площ: 938 кв.
м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно
ползване: Нива, Категория на земята: 5, в размер на 3290,00 лева (три
хиляди двеста и деветдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.217 находящ се в
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Криви рог“ № 1.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 1164
1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет - Берковица приема изготвената пазарна оценка на
Поземлен имот с идентификатор 03928.515.217 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот е от 23.04.2020 г., адрес на поземления имот:
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Криви рог“ № 1, площ 1080 кв.м.,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма,
Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XXIX, в размер на
13070,00 лв. (тринадесет хиляди и седемдесет лева).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен
имот с идентификатор 03928.515.217 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот е от 23.04.2020 г., адрес на поземления имот:
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Криви рог“ № 1, площ 1080 кв.м.,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма,
Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XXIX, в размер на
13070,00 лв. (тринадесет хиляди и седемдесет лева). Сделката подлежи на
облагане с ДДС.
3. Възлага на кмета на община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
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ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.230 находящ се в
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 34.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1165
1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна оценка на
Поземлен имот с идентификатор 03928.515.230 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления
имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 34, площ 470 кв.м.,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма,
Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XIV, в размер на 5690,00
лв. (пет хиляди шестстотин и деветдесет лева).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба Поземлен
имот с идентификатор 03928.515.230 по кадастралната карта и
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кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления
имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Иглика“ № 34, площ 470 кв.м.,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма,
Номер по предходен план: квартал: 2, парцел: XIV, в размер на 5690,00
лв. (пет хиляди шестстотин и деветдесет лева).Сделката подлежи на
облагане с ДДС.
3. Възлага на кмета на община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.338 находящ се в
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 26.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1166
1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна оценка на
Поземлен имот с идентификатор 03928.515.338 по кадастралната карта и
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кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления
имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“ № 26, площ 410
кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор:
няма, Номер по предходен план: 2776, квартал: 6, парцел: V, в размер на
4960,00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба Поземлен
имот с идентификатор 03928.515.338 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления
имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“ № 26, площ 410
кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор:
няма, Номер по предходен план: 2776, квартал: 6, парцел: V, в размер на
4960,00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева). Сделката
подлежи на облагане с ДДС.
3. Възлага на кмета на община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕРГАНА АНТОНОВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.491 находящ се в
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“ № 27.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
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За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1167
1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна оценка на
Поземлен имот с идентификатор 03928.515.491 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на
поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“ № 27, площ
409 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин
на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен
идентификатор: 03928.515.194, Номер по предходен план: 2666, квартал:
14, парцел: XXVII, в размер на 4950,00 лв. (четири хиляди деветстотин и
петдесет лева).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба Поземлен
имот с идентификатор 03928.515.491 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на
поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“ № 27, площ
409 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин
на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен
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идентификатор: 03928.515.194, Номер по предходен план: 2666, квартал:
14, парцел: XXVII, в размер на 4950,00 лв. (четири хиляди деветстотин и
петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
3. Възлага на кмета на община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕРГАНА АНТОНОВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.493 находящ се в
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“ № 27Б.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1168
1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна оценка на
Поземлен имот с идентификатор 03928.515.493 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на
поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“ № 27Б, площ
262 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин
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на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен
идентификатор: 03928.515.194, Номер по предходен план: 2666, квартал:
14, парцел: XXVI, в размер на 3170,00 лв. (три хиляди сто и седемдесет
лева).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба Поземлен
имот с идентификатор 03928.515.493 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на
поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“ № 27Б, площ
262 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин
на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен
идентификатор: 03928.515.194, Номер по предходен план: 2666, квартал:
14, парцел: XXVI, в размер на 3170,00 лв. (три хиляди сто и седемдесет
лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
3. Възлага на кмета на община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕРГАНА АНТОНОВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на Сграда с идентификатор 39044.225.290.4
находящ се в с. Котеновци, община Берковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
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Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1169
1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна цена на Сграда
с идентификатор 39044.225.290.4 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Котеновци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-1826/07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: с.
Котеновци, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
39044.225.290, Застроена площ: 89 кв.м., Брой етажи: 1, Брой
самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение:
Селскостопанска сграда, Стар идентификатор: няма, Номер по
предходен план: няма, в размер на 4960,00 лв. (четири хиляди деветстотин
и шестдесет лева).
2. На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Сграда с
идентификатор 39044.225.290.4 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Котеновци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-1826/07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо сградата: няма данни за изменение, Адрес на сградата: с.
Котеновци, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
39044.225.290, Застроена площ: 89 кв.м., Брой етажи: 1, Брой
самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение:
Селскостопанска сграда, Стар идентификатор: няма, Номер по
предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 4960,00 лв.
(четири хиляди деветстотин и шестдесет лева). Сделката не подлежи на
облагане с ДДС.
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3. Възлага на кмета на община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Сключване на анекс за изменение и допълнение на Договор за
учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения
от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – 1 /М. Жан/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1170
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.193, ал.1 от
ЗУТ, Общински съвет – Берковица дава съгласие Община Берковица да
сключи АНЕКС за изменение и допълнение на ДОГОВОР за учредяване
на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от 23.12.2016 г.,
вписан в Служба по вписванията гр.Берковица с Акт № 29, том 1, вх.№ 463
от 18.01.2017 г.
2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Берковица
определя допълнително еднокартно обезщетение към цената на
учреденото право, в размер на сумата 2400.00 лева /две хиляди и
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четиристотин лева/, съгласно направената
оценка от лицензиран
оценител.
3. Възлага на Кмета на община Берковица да сключи Анекс за
изменение и допълнение на Договора.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Съгласуване на процедура за директно възлагане на превози
по маршрутни разписания за специализиран превоз на ученици.
ИЗКАЗА СЕ: Г. Атанасов.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1171
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 6 и във
връзка с чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет
- Берковица съгласува процедура за директно възлагане на превози по
маршрутни разписания за специализиран превоз на ученици, както следва:
1. Маршрутно разписание за специализиран превоз на ученици,
изпълнява се всеки учебен ден, с час на тръгване 6,00 часа и 14,30 часа,
Берковица-с. Гаганица-с. Котеновци-гр. Берковица
2. Маршрутно разписание за специализиран превоз на ученици,
изпълнява се всеки учебен ден, с час на тръгване 7,15 часа и 15,40 часа,
Берковица-с. Балювица-гр. Берковица
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II.Общински съвет – Берковица дава съгласие изпълнението на
цитираните маршрутни разписания да се възложи считано от 01 октомври
2022 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.337 находящ се в
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 24.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1172
1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна оценка на
Поземлен имот с идентификатор 03928.515.337 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот е от 28.11.2013 г., адрес на поземления имот:
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Свобода“ № 24, площ 704 кв.м.,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма,
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Номер по предходен план: 2777, квартал: 6, парцел: IV, в размер на
8520,00 лв. (осем хиляди петстотин и двадесет лева).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане, Общински
съвет – Берковица дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор
03928.515.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г.
на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот
е от 28.11.2013 г., адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв.
Раковица, ул. “Свобода“ № 24, площ 704 кв.м., Трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско
застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по
предходен план: 2777, квартал: 6, парцел: IV, в размер на 8520,00 лв.
(осем хиляди петстотин и двадесет лева).
3. Възлага на кмета на община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на УПИ I, кв. 18, ведно с построена в него сграда
находящ се в с. Гаганица, община Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: д-р Г. Зарков, Д. Каменова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
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Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1173
1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна оценка на
Урегулиран поземлен имот І, кв. 18, с площ около 1800 кв.м., ведно с
построената в него сграда, прадставляваща масивна двуетажна сграда със
застроена площ от 153 кв.м. – Здравен дом, построена през 1967 г. по
плана на с. Гаганица, община Берковица, одобрен със Заповед №
151/14.01.1957 г., при съседи: изток- пацел II, пл. № 564,565,566, западулица, север – улица, юг - улица, в размер на 43180,00 лв. (четиридесет и
три хиляди сто и осемдесет лева).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл.20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
Урегулиран поземлен имот І, кв. 18, с площ около 1800 кв.м., ведно с
построената в него сграда, прадставляваща масивна двуетажна сграда със
застроена площ от 153 кв.м. – Здравен дом, построена през 1967 г. по
плана на с. Гаганица, община Берковица, одобрен със Заповед №
151/14.01.1957 г., при съседи: изток- пацел II, пл. № 564,565,566, западулица, север – улица, юг - улица, в размер на 43180,00 лв. (четиридесет и
три хиляди сто и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
3. Възлага на кмета на община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Вземане на решение за намаляване на цена на движими вещи
– частна общинска собственост – автобус марка -модел „OTOYOL М50.14
SCHOOL BUS“.
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ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1174
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 4, във
връзка ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Берковица дава
съгласие да бъде намалена цената с 20 % на движимите вещи и да се
проведе нов публичен търг с явно наддаване за продажбата му, а именно:
Автобус, марка-модел „OTOYOL М50.14 SCHOOL BUS“, рег. № М3607ВС, Дата на първа регистрация: 24.11.2006 г., № шаси
NMS085A000TU28065, Брой оси: две, Двигател № 8040455240218099,
места: 30+1, Гориво: дизел, Свидетелство за регистрация №
005315015/12.09.2012 г., начална продажна цена 4880,00 лв. /четири
хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без ДДС. Сделката подлежи на
облагане с ДДС.
Определя се депозит в размер на 10 % от първоначална тръжна цена.
II. При неявяване на купувач и след намаляване на цената, вещта се
бракува.
III. Възлага на Кмета на Община Берковица да организира
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключи договор за
продажба със спечелилия участник.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
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От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Вземане на решение за намаляване на цена на движими вещи
– частна общинска собственост – Специален автомобил Мерцедес 1717.
ИЗКАЗАХА СЕ: К. Статков, Д. Еленков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА и корекцията в решението за направена от г-н Калин
Статков в точка I числото „50 %“ да бъде променено на „20 %“, поради
допусната техническа грешка.
За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1175
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 4, във
връзка ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Берковица, дава
съгласие да бъде намалена цената с 20 % на движимите вещи и да се
проведе нов публичен търг с явно наддаване за продажбата му, а именно:
Специален автомобил Мерцедес 1717, рег. № М 4707 АМ
Рег. номер
Марка
Модел
Дата на първа регистрация
№ шаси
Брой оси
Двигател (ДВГ)
Места
Гориво

М 4707 АМ
Мерцедес
1717
1992 г.
WDB65201315944273
2
35694010260938
2+1 – Специален – Сметосъбирач
Дизел
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Видимо
състояние

техническо Лошо техническо състояние. Акумулатор за смяна,
липси на детайли и агрегати не са забелязани. Гуми
негодни, корозирало купе. Пробег – няма данни.

С начална продажна цена 5184,00 лв. /пет хиляди сто осемдесет и
четири лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
Определя се депозит в размер на 10 % от първоначална тръжна цена.
II. При неявяване на купувач и след намаляване на цената, вещта се
бракува.
III. Възлага на Кмета на Община Берковица да организира
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключи договор за
продажба със спечелилия участник.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот чрез
продажба на частта на община Берковица находящ се в гр. Берковица, ул.
„Казаните“ № 10.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев,Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Не участва в гласуването – 1 /Д. Йоцов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1176
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1. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Берковица
определя пазарна цена за продажбата на: 877/1322 осемстотин седемдесет
и седем върху хиляда триста двадесет и две идеални части от правото
на собственост от Поземлен имот с идентификатор 03928.512.614 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, общ.
Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г.
на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот:
няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул.
„Казаните“ № 10, Площ: 1322 кв.м., Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско
застрояване /до 10m/, Предишен идентификатор: 03928.512.11,
03928.512.12, Номер по предходен план: квартал: 199, парцел: VІІ,
сумата от 6920,00 лв. (шест хиляди деветстотин и двадесет лева). Сделката
подлежи на облагане с ДДС.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местнотосамоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 36 ал. 1
т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 23 ал. 1 т. 2, ал.2 - ал.
4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет - Берковица дава съгласие за
продажба на частта на Община – Берковица представляваща 877/1322
осемстотин седемдесет и седем върху хиляда триста двадесет и две
идеални части от правото на собственост от Поземлен имот с
идентификатор 03928.512.614 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК,
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на
поземления имот: гр. Берковица, ул. „Казаните“ № 10, Площ: 1322
кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на
трайно ползване: Ниско застрояване /до 10m/, Предишен идентификатор:
03928.512.11, 03928.512.12, Номер по предходен план: квартал: 199,
парцел: VІІ, на ДОБРОМИР * ЙОЦОВ, ЕГН ********, с л.к. № *****
издадена на ******. от МВР-Монтана, постоянен адрес гр. Берковица,
****** за сумата от 6920,00 лв. (шест хиляди деветстотин и двадесет лева).
Сделката подлежи на облагане с ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Берковица, въз основа на решението
на общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор със
съсобственика - ДОБРОМИР * ЙОЦОВ, ЕГН *******, с л.к. № ******
издадена на ****** от МВР-Монтана, постоянен адрес гр. Берковица,
******, съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗОС.
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Корекция на Приложение 15 „Информация за общинския
дълг, издадените гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата
по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през
2021 година“, представляващо част от годишния отчет за състоянието на
общинския дълг, внесен с Докладна записка № ФСД 0800-141/30.08.2022г.
до Общински съвет-Берковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, инж. М. Доцов, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – 1 /М. Жан/
Отсъстват от залата – 2 /Л. Тодоров, М. Илиев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1177
Общински съвет – Берковица приема за сведение коригирано
Приложение 15 „Информация за общинския дълг, издадените гаранции,
съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за
общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, което да
бъде прието по т.5 от предложеното Решение по Докладна записка № ФСД
0800-141/30.08.2022г. до Общински съвет - Берковица.
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на
Община Берковица за 2021 година.
ИЗКАЗА СЕ: Д. Каменова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К.
Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1178
1.Общински съвет – Берковица приема отчета за изпълнението на
бюджета за 2021 г., както следва:
1.1. По прихода 25 321 156 лв., съгласно Справка Приложение № 1;
1.2. По разхода 22 769 217 лв. , съгласно Справка Приложение №.2;
1.3. Преходен остатък
2 551 939 лв.
В едно с:
- Одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО за 2021 г.
- Протокол от проведено публично обсъждане на отчета за 2021 г.
2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно Приложение №3;
3. Приема отчета за целевите разходи, съгласно Приложение № 4;
4. Приема отчета за изпълнение на СЕС, съгласно Приложение № 5
/приложения ДЕС, КСФ и РА/;
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг,
съгласно Приложение № 15 и Справка приложение № 6;
6. Приема отчет за просрочените задължения и вземания, съгласно
Приложение № 7.
32

Протокол № 57 от 27 септември 2022 г. Общински съвет
Берковица

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките
за средства от Европейския съюз на община Берковица за полугодието на
2022 г.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 13 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, инж.
М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 3 /Г. Иванов, К. Статков, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1179
1. Общински съвет – Берковица приема информацията за текущото
изпълнение на бюджета на община Берковица за първото полугодие на
2022 г. по прихода и разхода в размер на 10 921 875 лв. /Приложения № 1,
№ 2/;
2. Приема информацията за състоянието на общинския дълг към
30.06.2022 г. /Приложение № 6/;
3. Приема информацията за изпълнението на капиталовата програма
на община Берковица към 30.06.2022 г. /Приложение № 3/;
4. Приема информацията по прихода и разхода на сметките за
средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и
Структурните фондове към Националния фонд, ДЕС и РА към 30.06.2022
г. /Приложение № 5/;
33

Протокол № 57 от 27 септември 2022 г. Общински съвет
Берковица

5. Приема информацията за целевите разходи към 30.06.2022 г.
/Приложение № 4/.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.
/втори етап/ на Община Берковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 13 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, инж.
М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 3 /Г. Иванов, К. Статков, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1180
На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 28,
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица, Общински съвет
-Берковица одобрява бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. /втори
етап / на Община Берковица.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
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Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма
на община Берковица, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124
ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, М.
Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 3 /Г. Иванов, К. Статков, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1181
Общински съвет – Берковица променя приетата инвестиционна
програма за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА и
НМДА, финансирани със средства от целевата субсидия, банков кредит,
собствени средства и други, включваща вътрешни компенсирани промени
между параграфите и подпараграфите, функциите, групите и дейностите,
така и в разпределението по обекти на капиталното строителство и
основния ремонт и между позициите на капиталовите разходи към месец
септември 2022 г., както следва:
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

БИЛО

РАЗЛИКА

СТАВА

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
§ 5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
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1.

2.

Слънчеви колектори ЦНСТ без увреждане
Берковица

6 524

- 6 524

0

0

+ 8 000

8 000

Автомобил – ЦОП Берковица

Средствата в размер на 6 524 лв. се прехвърлят по бюджета на ЦНСТ
за деца без увреждания - § 1000 – издръжка.
Средствата за автомобила са от бюджета на ЦОП – Берковица.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен
ангажимент за увереност на дейността на Домашен социален патронаж, гр.
Берковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 13 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, инж.
М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 3 /Г. Иванов, К. Статков, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1182
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Берковица приема за сведение Одитен доклад № 142/18.07.2022 г. за
извършен вътрешен одит за увереност на дейността на ДОМАШЕН
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СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГР. БЕРКОВИЦА за периода от 01.04.2017 г.
до 30.04.2022 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 778 на Общински съвет от Протокол
№ 35/03.09.2021 година и Решение № 1041 от протокол № 50/27.05.2022
година във връзка със сключен Договор за кредит № 1288/27.10.2021 г. с
ФОНД „ФЛАГ” АД за осигуряване на средства за изпълнение на проект
BG16M1OP002-2.005-0008: „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в
общините Берковица и Вършец“, финансиран от Оперативна програма
"Околна среда“ 2014 – 2020 г.
ИЗКАЗАХА СЕ: инж. М. Доцов, Б. Костова, М. Жан.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение Постоянната комисия по бюджет, финанси и
следприватизационен контрол срока на погасяване да бъде до 30.09.2023 г.
За – 8
Против – няма
Отсъства от залата – 1

Въздържали се – 8

/предложението не се приема/
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА по докладната записка.
За – 8 /Д. Еленков, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, Л.
Тодоров, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 4 /инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, инж. М. Доцов, М. Жан/
Въздържали се – 4 /К. Статков, д-р И. Иванов, М. Илиев, Г.
Атанасов/
Отсъстват от залата – 1 /Г. Иванов/
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Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1183
Общински съвет – Берковица не приема предложеният проект на
решение от Общинска администрация – Берковица, а именно:
„На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.13, чл.15, чл.15а и
чл.17 от Закона за Общинския дълг, Общински съвет- Берковица променя
решение № 778, протокол № 35 от 03.09.2021 година и решение № 1041,
протокол № 50 от 27.05.2022 година по отношение на финансовите
параметри на общинския дълг, както следва:
В частта – Условия за погасяване:
Било: срок на погасяване – до 25.04.2023 година, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
Да стане: срок на погасяване – до 25.01.2024 година, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.“.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 943 от Протокол № 45/28.01.2022г. на
Общински съвет-Берковица, Промяна на Решение № 945 от Протокол №
45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, и Промяна на Решение №
946 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, във
връзка с удължаване срока по договор за кредит № 1313/ 17.03.2022г. с
„Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проекти
за Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр.
Берковица- етап 2, етап 3 и етап 4 , финансирани по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020г.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
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За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 1 /Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1184
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 13, чл. 15 и чл. 15а,
и чл. 17 от Закона за Общинския дълг, Общински съвет- Берковица
променя Решение № 943 от Протокол № 45/28.01.2022 година, по
отношение на финансовите параметри на общинския дълг, както следва:
В частта – Вид на дълга:
Било: краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
Да стане: дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
В частта – Условия за погасяване:
Било: срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Да стане: срок на погасяване – до 25.12.2023 година, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
2.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 13, чл. 15 и чл.
15а, и чл. 17 от Закона за Общинския дълг, Общински съвет- Берковица
променя Решение № 945 от Протокол № 45/28.01.2022 година, по
отношение на финансовите параметри на общинския дълг, както следва:
В частта – Вид на дълга:
Било: краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
39

Протокол № 57 от 27 септември 2022 г. Общински съвет
Берковица

Да стане: дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
В частта – Условия за погасяване:
Било: срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Да стане: срок на погасяване – до 25.12.2023 година, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
3.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 13, чл. 15 и чл.
15а, и чл. 17 от Закона за Общинския дълг, Общински съвет- Берковица
променя Решение № 946 от Протокол № 45/28.01.2022 година, по
отношение на финансовите параметри на общинския дълг, както следва:
В частта – Вид на дълга:
Било: краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
Да стане: дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
В частта – Условия за погасяване:
Било: срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Да стане: срок на погасяване – до 25.12.2023 година, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Промяна на решение №793 на Общински съвет от Протокол
№ 37/24.09.2021 година.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 1 /Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1185
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 13, чл. 15 и чл. 15а, и
чл. 17 от Закона за Общинския дълг, Общински съвет - Берковица променя
Решение № 793 от Протокол № 37/24.09.2021 година, по отношение на
финансовите параметри на общинския дълг, както следва:
В частта – Вид на дълга:
Било: краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
Да стане: дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
В частта – Условия за погасяване:
Било: срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване.
Да стане: срок на погасяване – до 25.02.2023 година, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
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ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Иван
Вазов-1911“ село Бързия в размер на 14000 лв. от набирателната сметка на
Община Берковица за финансиране на строително-монтажни работи на
част от покрива на сградата на читалището.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 1 /Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1186
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 104 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет - Берковица дава съгласие за
предоставяне на безлихвен заем в размер на 14 000 лв. на Народно
читалище „Иван Вазов-1911“ - село Бързия за извършване на строителноремонтни работи на покрива на читалищната сграда, със срок за
възстановяване не по-късно от 31.12.2022 г.
Сумата на заема да се изплати на Народно читалище „Иван Вазов1911“ - село Бързия от бюджетната сметка на Община Берковица, след
прехвърляне от набирателната сметка.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
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ОТНОСНО: Корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма
на община Берковица, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124
ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж.
М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 2 /Е. Маркова, Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1187
Общински съвет – Берковица променя приетата инвестиционна
програма за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА и
НМДА, финансирани със средства от целевата субсидия, банков кредит,
собствени средства и други, включваща вътрешни компенсирани промени
между параграфите и подпараграфите, функциите, групите и дейностите,
така и в разпределението по обекти на капиталното строителство и
основния ремонт и между позициите на капиталовите разходи към месец
септември 2022г., както следва:
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
БИЛО
РАЗЛИКА СТАВА
ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
ФУНКЦИЯ VI ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
§ 5100 – ОСНОВЕН РЕМОНТ
1. Авторски надзор на път Х.П.Х.Илиев / MON
1026

0

+ 5 000

5 000
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2.
ВВМ Раковица - Берковица

160 000

-5 000

155 000

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ВЕНЕТА ПАСКОВА,
с. Бистрилица, община Берковица, *
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
ИЗКАЗА СЕ: д-р Г. Зарков, Н. Кралева.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности и
Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен контрол да се
отпусне еднократна помощ от 200 лева.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 1 / Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1188
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат
средства от бюджета на Община Берковица в размер на 200 /двеста/ лева
на ВЕНЕТА * ПАСКОВА, с. Бистрилица, община Берковица, ул. * за
възстановяване на разходи за операция, като се задължава лицето да
представи необходимите разходно-оправдателни документи.

ЗАЯВЛЕНИЕ
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От НАТАША НАЙДЕНОВА,
с. Замфирово, община Берковица, *
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
ИЗКАЗА СЕ: д-р Г. Зарков, Н. Кралева.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен
контрол не да се отпусне еднократна помощ на лицето, тъй като не
отговаря на чл. 7, ал. 2, т. 8 от Правилника за предоставяне на еднократна
финансова помощ на жители на Община Берковица.
За – 14 /Д. Еленков, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р Г. Зарков, Г.
Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж.
М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – 1 /инж. А. Ангелов/
Отсъстват от залата – 1 / Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1189
1. Общински съвет - Берковица не дава съгласие да се отпуснат средства
от бюджета на Община Берковица на НАТАША * НАЙДЕНОВА, с.
Замфирово, община Берковица, ул. * за възстановяване на разходи за
операция, тъй като не отговаря на чл. 7, ал. 2, т. 8 от Правилника за
предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община
Берковица.

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ЙОРДАН ИВАНОВ,
гр. Берковица, ул. Атанас Кюркчиев № 72
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ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
ИЗКАЗА СЕ: д-р Г. Зарков, Н. Кралева.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности и
Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен контрол да се
отпусне еднократна помощ от 600 лева.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 1 / Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1190
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат
средства от бюджета на Община Берковица в размер на 600 /шестстотин/
лева на ЙОРДАН * ИВАНОВ, гр. Берковица, ул. * за възстановяване на
разходи за операция, като се задължава лицето да представи необходимите
разходно-оправдателни документи.

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ЦОНКА КАМЕНОВА,
гр. Берковица, ул. *
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
ИЗКАЗА СЕ: д-р Г. Зарков, Н. Кралева.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности и
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Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен контрол да се
отпусне еднократна помощ от 200 лева.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 1 / Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1191
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат
средства от бюджета на Община Берковица в размер на 200 /двеста/ лева
на ЦОНКА * КАМЕНОВА, гр. Берковица, ул. * за възстановяване на
разходи за операция, като се задължава лицето да представи необходимите
разходно-оправдателни документи.

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ДИАНА ДОНКОВА,
гр. Берковица, ул. *
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
ИЗКАЗАХА СЕ: д-р Г. Зарков, Н. Кралева.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности, и
Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен контрол да се
отпусне еднократна финансова помощ в размер на 2000 лв. На основание
чл. 8, ал. 8 от Правилника след извършване на ин витро процедурата за
която е получено финансово подпомагане по реда на Правилника, двойката
кандидат се ангажира да уведоми Общински съвет – Берковица за
резултата в едномесечен срок от извършване на процедурата. Отпуснатите
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средства ще бъдат изплатени на двойката след представяне на първичен
счетоводен документ за направения разход и медицинска документация по
реда на чл. 12, ал. 3 от Правилника, като датата на разходооправдателния
документ не следва да предхожда датата на заседанието на Общински
съвет – Берковица, на което се взема решение за помощта.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 1 / Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1192
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат
средства от бюджета на Община Берковица в размер на 2000 /две хиляди/
лева на ДИАНА * ДОНКОВА-КАМЕНОВА, гр. Берковица, ул. * за
извършване на ин витро процедура.
2. Общински съвет – Берковица дава съгласие, на основание чл. 8, ал.
8 от Правилника след извършване на инвитро процедурата, за която е
получено финансово подпомагане по реда на Правилника, двойката
кандидат да уведоми Общински съвет – Берковица за резултата в
едномесечен срок от извършване на процедурата. Отпуснатите средства ще
бъдат изплатени на двойката след представяне на първичен счетоводен
документ за направения разход и медицинска документация по реда на чл.
12, ал. 3 от Правилника, като датата на разходооправдателния документ не
следва да предхожда датата на заседанието на Общински съвет –
Берковица, на което се взема решение за помощта.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДЕЯН ЕЛЕНКОВ,
Председател на Общински съвет - Берковица
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ОТНОСНО: Приемане План-програма за заседания на Общински съвет Берковица през ІV-то тримесечие на 2022 година.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбС.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 1 / Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1193
Общински съвет – Берковица приема План-програма за заседанията
на Общински съвет - Берковица през IV-то тримесечие на 2022 година.
Месец октомври 2022 година
1. Информация за дейността на Районно управление на МВР гр.
Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на
обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.
Докладва – Началник РУ
2. Докладни записки
Докладват – председатели ПК
3. Питания, предложения и становища по обществено значими
въпроси.
Месец ноември 2022 година
1. Информация за привлечените инвестиции от Община Берковица,
чрез програми и проекти през 2022 година – подадени, спечелени проекти
и подписани договори.
49

Протокол № 57 от 27 септември 2022 г. Общински съвет
Берковица

Докладва – Димитранка Каменова - кмет
2. Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за
2022 година.
Докладва - Лина Маринова- Директор ДБТ
3. Докладни записки
Докладват – председатели на ПК
4. Питания, предложения и становища по обществено значими
въпроси.
Месец декември 2022 година
1.
Отчет за дейността на Общинска администрация - Берковица за
2022 година.
Докладва – Димитранка Каменова - кмет
2. Докладни записки
Докладват - председатели на ПК
3. Питания, предложения и становища по обществено значими
въпроси.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Изработване на ПУП – план за регулация на УПИ II, кв. 14,
отреден ,,За детски ясли“ по регулационния план на с. Гаганица, одобрен
със Заповед №151/ 14.01.1957г., след представено мотивирано
предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 13 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М.
Доцов, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
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Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 4 /Е. Маркова, М. Илиев, К. Статков, Г.
Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1194
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от
ЗУТ, Общински съвет - Берковица:
1. Приема задание за изработването на ПУП - план за регулация за
УПИ II, кв. 14, отреден ,,За детски ясли“ по регулационния план на с.
Гаганица, одобрен със Заповед №151/14.01.1957 г., като от него се отделя
нов УПИ III с отреждане ,,За жилищно строителство“. Останалата част
остава УПИ II с отреждане ,,За жилищно строителство“, съгласно
графичната част от скицата - проект към Заданието;
2. Дава разрешение за изработването на ПУП - план за регулация за
УПИ II, кв. 14, отреден ,,За детски ясли“ по регулационния план на с.
Гаганица, одобрен със Заповед №151/14.01.1957 г., като от него се отделя
нов УПИ III с отреждане ,,За жилищно строителство“. Останалата част
остава УПИ II с отреждане ,,За жилищно строителство“, съгласно
графичната част от скицата- проект към Заданието;
3. Възлага на кмета на Община Берковица да проведе процедурите по
ЗУТ и ЗОС.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план
на Община Берковица за ПИ с идентификатори 30301.85.62, 30301.85.63 и
30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, общ. Берковица, собственост на
Георги Любенов Младенов с нотариален акт №164, т. III, д. 619 от
17.08.2006 г. и Община Берковица с АЧОС №1626 от 13.05.2022 г.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, М.
Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 2 /Е. Маркова, Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1195
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6, във
връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Берковица:
1. Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на
Община Берковица за ПИ с идентификатори 30301.85.62, 30301.85.63 и
30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, общ. Берковица, с цел промяна
предназначението на имотите от устройствена зона определена за
,,Обработваеми земи“ в устройствена зона ,,За производствени дейностиФЕЦ“;
2.Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите по
ЗУТ и ЗОС.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване след
представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от
ЗУТ.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, М.
Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 2 /Е. Маркова, Г. Иванов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1196
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от
ЗУТ, Общински съвет - Берковица:
1. Приема задание за изработването на ПУП - план за регулация и
застрояване за ПИ с идентификатори 03928.162.18 и 03928.162.25 по КК и
КР на гр. Берковица, м-ст ,,Алчов баир”, като се образува нов ПИ ,,За
жилищно строителство“ с площ 1212 кв. м. отреден за имот 03928.162.18 с
площ 1106 кв. м. и за имот с проектен идентификатор 03928.162.26 с площ
106 кв. м., който проектен имот е част от настоящия 03928.162.25
/проектен 03928.162.27/, респ. е част от УПИ отредено ,,За обществено
обслужване и жилищно строителство“;
2. Разрешава изработването на ПУП - план за регулация и
застрояване за ПИ с идентификатори 03928.162.18 и 03928.162.25 по КК и
КР на гр. Берковица, м-ст ,,Алчов баир”, като се образува нов ПИ ,,За
жилищно строителство“ с площ 1212 кв. м., отреден за имот 03928.162.18 с
площ 1106 кв. м. и за имот с проектен идентификатор 03928.162.26 с площ
106 кв. м., който проектен имот е част от настоящия 03928.162.25
/проектен 03928.162.27/, респ. е част от УПИ отредено ,,За обществено
обслужване и жилищно строителство“;
3. При необходимост разрешава изработване на ПУП-Парцеларни
планове за довеждаща инфраструктура съгласно изискванията, указани в
документи, издадени от експлоатационните предприятия;
4. Възлага на кмета на Община Берковица да проведе процедурите по
ЗУТ и ЗОС.
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план
на Община Берковица за ПИ с идентификатор 07510.50.38 по КК и КР на с.
Бързия, общ. Берковица, м-ст ,,Равнище“, собственост на Община
Берковица с АЧОС №1638 от 08.06.2022 г.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 13 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж.
М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 3 /Е. Маркова, Г. Иванов, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1197
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал. 6, във връзка
с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Берковица:
1. Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на
Община Берковица за ПИ с идентификатор 07510.50.38 по КК и КР на с.
Бързия, общ. Берковица, м-ст ,,Равнище“, с цел промяна предназначението
на имота от земеделска земя в имот с устройствен режим с допустима
промяна на предназначението ,,Водни площи“;
2.Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите по
ЗУТ и ЗОС.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
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От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Берковица с проектно
предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ Програмата за храни и основно материално подпомагане
2021-2027 г., Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р
Г. Зарков, Г. Генов, Д. Йоцов, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, М.
Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 3 /Е. Маркова, Г. Иванов, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 1198
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Берковица дава съгласие Община Берковица да кандидатства с проектно
предложение по Програмата за храни и основно материално подпомагане
2021-2027 г., операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.
2. Общински съвет – Берковица определя дейността по
предоставяне на „Топъл обяд“ като местна дейност по смисъла на Закона
за публичните финанси.
3. Общински съвет – Берковица възлага на Кмета на Община
Берковица да предприеме всички необходими правни и фактически
действия по подготовката и реализацията на проекта.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА
„Питания, предложения и становища по обществено
значими въпроси”
В точка Питания, предложения и становища по обществено значими
въпроси думата председателят на Общински съвет – Берковица г-н Деян
Еленков даде думата на г-н Милован Жан, който попита какво се случва с
пътя от с. Гаганица до с. Котеновци? В отговор г-н Атанас Георгиев
обясни, че е изпратено писмо до фирмата изпълнител, има гаранционни
срокове за въпросния участък и отбеляза, че ще бъдат ремонтирани
компроментираните участъци. Г-н Милован Жан взе думата отново, за да
попита с какви средства пътува на 01.10.2022 година Пенсионерски клуб с.
Гаганица на предизборна екскурзия до Зайчер, като допълни, че по техни
думи средствата са от Общината. Г-жа Каменова обясни, че не може да
отговори на този въпрос и допълни, че Общината дава субсидия на
Пенсионерските клубове с решение на Общински съвет – Берковица като
след това те се отчитат отново пред Общински съвет.
Думата взе г-н Милчо Доцов, за да попита какво се случва с конкурса
за управител на „ВиК-Берковица“ ЕООД. В отговор г-жа Каменова обясни,
че решенията за временни управители на трите дружества са върнати от
областния управител и са в съда, както и Наредбата. Г-жа Каменова
допълни, че на следваща сесия съгласно закона ще предложи да се обяви
конкурс за управители на трите дружества.
Г-н Калин Статков зададе въпроса до къде стигна процедурата за
ремонта на пътя към Хижа Ком, където срока за изпълнител е бил
31.08.2022 г. и попита кога ще започнат ремонтните дейности. В отговор гн Атанас Георгиев съобщи, че има спечелила фирма, като допълни, че се
изчаква срока за обжалване, който е до 30.09.2022 г. след което, ако всичко
е наред ще се подпише договор и фирмата ще започне работа.
Г-н Даниел Доцов информира, че на ул. Атанас Кюркчиев тротоара е
като джунгла и отбеляза, че тротоара не се почиства, а се коси и става
ливада! В отговор г-жа Каменова отбеляза, че ще зададе въпроса на
управителя на БКС за направената забележка и допълни, че тази година са
закупени препарати против трева, както и, че по програма към БКС
работят още 10 човека, но има проблеми и с техниката.
Г-н Ангел Ангелов информира, че чешмичката на ул. Атанас
Кюркчиев е счупена и подчерта, че сме длъжни да я поправим, въпреки
вандалската проява.
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Г-н Горан Атанасов попита Общината взема ли мерки срещу
бездомните кучета, които стават все повече и все по-агресивни. В отговор
г-жа Каменова съобщи, че това е тема, която се дискутира почти
ежедневно с еколога на Общината и БКС, има сключен договор с
ветеринар, допълни тя и подчерта, че това е много сериозен проблем, с
който трябва да се справим. В тази връзка г-н Милчо Доцов съобщи, че на
ул. Атанас Кюркчиев до Второ основно училище има няколко огромни
кучета, които нападат.
Поради изчерпване на дневния ред, Общински съвет - Берковица
приключи своята работа и председателят закри заседанието в 15.24 часа.
ПРОТОКОЛИСТ:
/Мариета Русимова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Деян Еленков/

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ:
/адв. Апостол Иванов/
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