Протокол № 37 от 24 септември 2021 г. Общински съвет
Берковица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес, 24 септември 2021 година, се проведе редовна сесия на
Общински съвет – Берковица, от 13.00 часа, в Заседателната зала на
Община Берковица.
Присъстваха – 16 общински съветника
Отсъстваха – 1 общински съветник – инж. Борис Цветков - по
уважителни причини.
Присъстваха още: г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община
Берковица, г-жа Спаска Георгиева – Заместник-кмет на Община
Берковица, специалисти от Общинска администрация – Берковица,
граждани.
Господин Деян Еленков – Председател на Общински съвет –
Берковица откри и ръководи сесията, като обяви предложения дневен ред
за днешното редовно заседание и съобщи, че към шеста точка са
постъпили за обсъждане и разглеждане две допълнително внесени
докладни записки, които са разгледани в Постоянните комисии към
Общински съвет – Берковица.
-Докладна РД-92-00-1335 относно актуализиране на културния
календар;
-Докладна РД-92-00-1336 относно създаване на тематична алея със
забавно-развлекателни и образователни игри, подходяща за семейни игри и
за деца от 2 г. до 9 г. ,,Алея на игрите и детските усмивки”, съгласно
представената графична схема.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение да се включат към дневния ред допълнително внесените за
обсъждане и разглеждане докладни записки.
За – 14

Против – няма

Въздържали се – 1 /М. Жан/

Отсъства от залата – 1 /К. Статков/
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/предложението се приема/
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение да се приеме оповестеният дневен ред с допълнително
внесените докладни записки.
За – 14

Против – няма

Въздържали се – 1 /М. Жан/

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 2020
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 2020/2021 учебна
година.
Докладва – Анета Заркова – Директор
3. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания, гр. Берковица за 2020 година, проблеми и мерки за
подобряване на работата.
Докладва – Димитринка Иванова – Директор
4. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр.
Берковица за 2020 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва - Флора Първанова - Директор
5.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр.
Берковица, кв. Раковица за 2020 година.
Докладва - Теодора Генова - Директор
6. Докладни записки
Докладват - председатели на ПК
7. Питания, предложения и становища по обществено значими
въпроси.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
ОТЧЕТ НА НПО И СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА ЗА 2020 ГОДИНА.
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ИЗКАЗА СЕ: С. Георгиева.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 787
Общински съвет - Берковица приема отчетите за 2020 г. на
спортните клубове в Община Берковица.

ПО ВТОРА ТОЧКА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И РАБОТАТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА
ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА,
ГР. БЕРКОВИЦА ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА.
ИЗКАЗА СЕ: А. Заркова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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
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Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 788
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Берковица приема Отчет за дейността на ЦПЛР - Център за работа с деца –
гр. Берковица, ж.к. Изгрев, ЦДГ №5 за учебната 2020 - 2021 година.
2. Общински съвет – Берковица одобрява набелязаните мерки за
подобряване на работата на ЦПЛР - Център за работа с деца – гр.
Берковица, ж.к. Изгрев, ЦДГ №5 за учебната 2020 - 2021 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ, ГР. БЕРКОВИЦА ЗА
2020 ГОДИНА, ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
РАБОТАТА.
ИЗКАЗА СЕ: Д. Иванова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 789
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Берковица приема Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен
тип за деца без увреждания – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7 за 2020
година.
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2.Общински съвет – Берковица одобрява набелязаните мерки за
подобряване на работата на Център за настаняване от семеен тип за деца
без увреждания – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7 за 2021 година.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА,
ГР. БЕРКОВИЦА ЗА 2020 ГОДИНА, ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА.
ИЗКАЗА СЕ: Т. Лазарова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 790
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 2020 година.
2. Одобрява набелязаните мерки за подобряване на работата на
Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7 за
2021 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
„РАКОВИЦА“, ГР. БЕРКОВИЦА, КВ. РАКОВИЦА ЗА 2020 ГОДИНА,
ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА.
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ИЗКАЗА СЕ: Т. Генова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 791
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Берковица приема Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа
„Раковица“ - гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“ за 2020 година.
2. Общински съвет – Берковица одобрява набелязаните мерки за
подобряване на работата на Център за обществена подкрепа „Раковица“ гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“ за 2021 година.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
„ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ”
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 1299 от Протокол № 65/27.07.2018
година на Общински съвет - Берковица, променено с Решение № 35 от
Протокол № 2/25.11.2019 година и с Решение № 455 от Протокол № 23/
27.11.2020 г. по отношение на срока на погасяване на кредит №
1066/05.04.2019 г.
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ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 792
1.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 № 1299 от Протокол № 65/27.07.2018 година, променено с
Решение № 35 от Протокол № 2/25.11.2019 година и с Решение № 455 от
Протокол № 23/27.11.2020 г., по отношение на финансовите параметри на
дългосрочния общински дълг, както следва:
В частта – условия за погасяване:
Било: - срок на погасяване – до 25.09.2021 година до 30 /тридесет/ 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 25.02.2022 година до 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Берковица да
подготви искането за Анекс към договор за кредит № 1066/05.04.2019 г. да
го подаде в офиса на Фонд ФЛАГ ЕАД, да подпише Анекс към договор за
кредит № 1066/05.04.2019 г., както и да извърши всички останали
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необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията по
т. 1 и т. 2.
3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.
60, ал. 1 от АПК.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Предложение за поемане на дълг по реда на Закона за
общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ”
ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG06RDNP0017.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в
населените места на община Берковица”, финансиран от Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 793
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 13 и чл. 17 от
Закона за общинския дълг Общински съвет – Берковица дава съгласие:

8

Протокол № 37 от 24 септември 2021 г. Общински съвет
Берковица

1.Община Берковица да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ”
ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел
реализацията на проект: BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на
площи за широко обществено ползване в населените места на община
Берковица ”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014
– 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по
процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006
ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените
потребности от общинско значение“, при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 299 892,00 лв. (словом: двеста
деветдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и два лв.)
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 Условия за погасяване:
- 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
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0120-С01, възстановен
данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени
бюджетни средства.
 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083 %
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 Начин на обезпечение на кредита:
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-Учредяване на залог върху вземанията на Община .Берковица по
Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.006-0120-С01,
сключен между Община Берковица и Държавен фонд „Земеделие”,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
-Учредяване на залог върху вземанията на Община Берковица,
произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от
възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с
изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ
№ BG06RDNP001-7.006-0120-С01, сключен между Община Берковица и
Държавен фонд „Земеделие”;
-Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Берковица, по чл.
45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и
трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия,
съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси,
включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Берковица да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение
на решението по т. 1.
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 Защитено жилище за лица с
умствена изостаналост – гр. Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, Л. Филипова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
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За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 794
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет –
Берковица приема за сведение Одитен доклад № 134/17.09.2021 г. за
извършен вътрешен одит за увереност на дейността на ЗАЩИТЕНО
ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - ГР.
БЕРКОВИЦА за периода от 01.07.2017 до 30.06.2021 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма
на община Берковица, съгласно чл. 52 от ЗДБРБ за 2021 г. и чл. 124, ал. 3
от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА.
ИЗКАЗАХА СЕ: А. Андонова, Д. Каменова, М. Жан.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 795
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 2021г., както следва:
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

БИЛО

РАЗЛИКА

СТАВА

ФУНКЦИЯ І ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
& 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ – ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

1. Ул. „Рила“ - Берковица
2. Ул. „Екзарх Йосиф“ - Берковица
Проектиране на Пътническа въжена линия 1
3. Берковица
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ
Ремонт Лесотехническа професионална
1. гимназия - Берковица
ФУНКЦИЯ КУЛТУРА, СПОРТ,
ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО
ДЕЛО
Ремонт на покривна конструкция на сградата
на Народно читалище „Иван Вазов 1911“
1. с.Бързия – Строителен и авторски надзор
ФУНКЦИЯ І ЖИЛИЩНО
СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСРОЙСТВО
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
§ 5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
2. Изграждане на детска площадка и
повишаване на екологичната култура в
ж.к.“Изгрев“-Берковица – Авторски надзор
Проектиране на зона за отдих, спорт и игра на
3. ул.“Малинарка“ - Берковица

20 162

-9 445

10 717

0

+10435

10 435

38 900

-32 730

6 170

0

+30000

30 000

0

+ 3 300

3 300

-

10 452
1 800

+ 240
-

1 800

10 692
0
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем от набирателната сметка на
Община Берковица за извършване на довършителни строително-ремонтни
дейности в сградата на Лесотехническа професионална гимназия- гр.
Берковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 796
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Берковица дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем на
Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица за финансиране
на ремонтни дейности в сградата на учебното заведение в размер на
40000,00 лв. /словом: четиридесет хиляди лева/ със срок за възстановяване
не по-късно от 31.12.2021 г. Сумата да се изплати от бюджетната сметка на
Община Берковица, след прехвърляне от набирателната сметка за ползване
на временен безлихвен заем от Община Берковица.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
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Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Удължаване на срока за погасяване на безлихвен заем,
отпуснат на Народно читалище „Иван Вазов-1872“ гр. Берковица по т. 2 на
Решение 577 от Протокол 29/19.03.2021г. на Общински съвет - Берковица,
за сумата от 4000,00 лв.
ИЗКАЗА СЕ: Д. Каменова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 797
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Берковица дава съгласие за удължаване срока на погасяване на остатъка от
безлихвен заем, отпуснат на НЧ „Иван Вазов -1872“ гр. Берковица по т. 2
на Решение № 577 от Протокол № 29/19.03.2021 г. в размер на 4000,00 лв.,
като същият се удължава до 31.12.2021 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на пазарна оценка за проектен
поземлен имот с идентификатор 03928.513.378.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 798
На основание чл. 15, ал. 1, т. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за
упражняване правата на собственост в търговски дружества,
участието в граждански дружества и сключването на договори за
съвместна дейност от община Берковица във връзка с чл.147 от
Търговския закон и чл.20, ал.1, т.7 от НАРЕДБА за условията и реда за
упражняване правата на собственост в търговски дружества,
участието в граждански дружества и сключването на договори за
съвместна дейност от община Берковица,
1. Общински съвет – Берковица приема и одобрява пазарната цена
от 1512,00 лева /хиляда петстотин и дванадесет лева/ за придаваемите 56
кв.м. към УПИ VII, кв.148, представляващ проектен ПИ с идентификатор
03928.513.378, отреден „За търговски цели“, собственост на „Сиком 2011“
ООД.
2. Общински съвет – Берковица дава съгласие за продажба на
проектен поземлен имот с идентификатор 03928.513.378 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Берковица, с площ от 56 кв. м.;
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно
ползване: За търговски обект, комплекс, който имот е придаден по
регулация към имот УПИ VII, кв.148, отреден „За търговски цели“,
собственост на „Сиком 2011“ ООД, с решение № 123 от Протокол №
6/31.01.2020 г. на Общински съвет – Берковица.
3.Общински съвет - Берковица задължава и възлага на Юлия
Веселинова – Прокурист на „МБАЛ-Берковица“ ЕООД да сключи
договор за продажба.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
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От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.119 находящ се в
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, 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/
Отсъства от залата – 1 /Г. Атанасов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 799
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 03928.515.119 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, п.к. 3500, Раковица, ул. “Лале“, площ 629 кв.м.,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма,
Номер по предходен план: 2538, квартал: 17, парцел: ІІ, в размер на
5150,00 лв. (пет хиляди сто и петдесет лева).
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1 от
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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 03928.515.119 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, п.к. 3500, Раковица, ул. “Лале“, площ 629 кв.м.,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма,
Номер по предходен план: 2538, квартал: 17, парцел: ІІ, в размер на
5150,00 лв. (пет хиляди сто 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 ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.225 находящ се в
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 26.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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
17

Протокол № 37 от 24 септември 2021 г. Общински съвет
Берковица

Р Е Ш Е Н И Е № 800
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 03928.515.225 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, п.к. 3500, Раковица, ул. „Иглика“ № 26, площ 658
кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор:
няма, Номер по предходен план: 2752, квартал: 2, парцел: Х, в размер на
5390,00 лв. (пет хиляди триста и деветдесет лева).
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 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 03928.515.225 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, п.к. 3500, Раковица, ул. „Иглика“ № 26, площ 658
кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор:
няма, Номер по предходен план: 2752, квартал: 2, парцел: Х, в размер на
5390,00 лв. (пет хиляди триста 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
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ОТНОСНО: Продажба на УПИ І, кад. № 184 и 185, кв. 16 находящ се в с.
Ягодово, община Берковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 801
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 УПИ
І, кад. № 184 и 185, кв. 16, с площ около 450 кв.м., улична и дворищна
регулация, утвърдени със заповед № 875/27.04.1963 г. по регулационния
план на село Ягодово, община Берковица, в размер на 4852,00 лв. (четири
хиляди осемстотин петдесет и два лева).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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 УПИ І,
кад. № 184 и 185, кв. 16, с площ около 450 кв.м., улична и дворищна
регулация, утвърдени със заповед № 875/27.04.1963 г. по регулационния
план на село Ягодово, община Берковица, в размер на 4852,00 лв. (четири
хиляди осемстотин петдесет и два лева). Сделката подлежи на облагане с
ДДС.
3. Възлага на кмета на община Берковица да организира
провеждането на търга и сключи договора за продажба.
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.233 находящ се в
с. Бързия, ул. „Малина“ № 4, община Берковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 802
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 07510.301.233 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица, област Монтана,
одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на
АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2016 г., адрес на
поземления имот: с. Бързия, обл. Монтана, ул. Малина № 4, площ 702
кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор:
няма, Номер по предходен план: 739, квартал: 60, парцел: ХІ, в размер
на 4640,00 лв. (четири хиляди шестстотин и четиридесет лева).
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1 от
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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 07510.301.233 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица, област Монтана,
одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на Изпълнителен Директор на
АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2016 г., адрес на
поземления имот: с. Бързия, обл. Монтана, ул. Малина № 4, площ 702
кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор:
няма, Номер по предходен план: 739, квартал: 60, парцел: ХІ, в размер
на 4640,00 лв. (четири хиляди шестстотин и четиридесет 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: Предложение за преразглеждане на определената месечна
наемна цена по т. 2 от Решение № 699 от Протокол № 33/25.06.2021 г. на
Общински съвет - Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, К. Статков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от г-н Калин Статков да не се приеме предложеният проект
за решение от ОбА и наемната месечна цена да остане 1500 лв., приета от
Общински съвет - Берковица с Решение № 699 от Протокол №
33/25.06.2021 г.
За – 10 /инж. А. Ангелов, Г. Атанасов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И.
Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев/
Против - няма
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Въздържали се – 6 /Д. Еленков, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Н.
Кралева, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 803
Общински съвет – Берковица не приема предложеният проект за
решение от ОбА, а именно:
„I. На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 6 от Закон за общинската
собственост (ЗОС) във връзка с чл. 30, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Закон за
електронните
съобщителни мрежи и физическата инфраструктура
(ЗЕСМФИ) и чл.6 ал.1, т.2 от Наредбата за реда, придобиването,
управлението и разпореждането с общински имоти (НРПУРОИ)
1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на
обект общинска собственост – поземлен имот с идентификатори (ПИ):
30301.113.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село
Замфирово, общ.Берковица, обл.Монтана, с площ от 500 кв.м.; трайно
предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване:
друг вид земеделска земя, находяща се в местност „Бежан“; номер по
предходен план: 113026, с условие за инсталиране на телекомуникативно
инфраструктурно оборудване и инсталирането на антени, включително
изграждане на кула и при необходимост
поставяне
мобилно
телекомуникативно съоръжение в рамките на наетата площ, за срок от
10 (десет) години.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 565,00 лева без ДДС.
Сделката не подлежи на облагане с ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Берковица да сключи договор за
наем с „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ЕАД, с ЕИК 206149191.
4. Отменя свое предходно Решение № 699 от Протокол №
33/25.06.2021 г. на Общински съвет Берковица.“.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
22

Протокол № 37 от 24 септември 2021 г. Общински съвет
Берковица

Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на
кметство с. Бистрилица за следващия зимен отоплителен сезон 2021 2022г.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, Г. Атанасов, Г. Генов, Г.
Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, М. Жан, инж. М.
Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 2 /д-р Г. Зарков, Л. Тодоров/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 804
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 39 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет - Берковица дава съгласие да бъдат предоставени
безвъзмездно дърва за огрев, както следва:
На Кметство с. Бистрилица – 3,00 пр. м³ (три куб. метра) дърва за
огрев за задоволяване нуждите за отопление през следващия зимен
отоплителен сезон 2021-2022 г.
2. Възлага на Кмета на Община Берковица да извърши всички правни
и фактически действия за изпълнения на решението.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
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ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на
общински поделения на територията на община Берковица за предстоящия
зимен отоплителен сезон 2021 - 2022 г.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, Г. Атанасов, Г. Генов, Г.
Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, М. Жан, инж. М.
Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 2 /д-р Г. Зарков, Л. Тодоров/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 805
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 39 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет - Берковица дава съгласие да бъдат предоставени
безвъзмездно част от наличните количества добита дървесина:
1.1. На „Общински пазар 99” ЕООД гр. Берковица - 5 пр. м³
(пет) дърва за огрев за задоволяване нуждите за отопление за предстоящия
зимен отоплителен сезон 2021-2022г
1.2. На ОУ „Георги С. Раковски“ с. Бързия – 30 пр. м³ (тридесет)
дърва за огрев за задоволяване нуждите за отопление за предстоящия
зимен отоплителен сезон 2021-2022 г.
1.3. На НЧ ,,Развитие – 1927“ с. Боровци общ. Берковица – 6 пр.
м³ (шест) дърва за огрев за задоволяване нуждите за отопление за
предстоящия зимен отоплителен сезон 2021-2022 г.
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1.4. На НЧ ,,Иван Вазов 1872‘‘ гр. Берковица – 15 пр. м³
(петнадесет) дърва за огрев за задоволяване нуждите за отопление за
предстоящия зимен отоплителен сезон 2021-2022 г.
1.5. На кметство с. Слатина – 10 пр. м³ (десет) дърва за огрев за
задоволяване нуждите за отопление за предстоящия зимен отоплителен
сезон 2021-2022 г.
2. Възлага на Кмета на Община Берковица да извърши всички
правни и фактически действия за изпълнения на решението.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Предоставяне на вещи общинска собственост (Транспортен
инкубатор за новородени 1 бр., Автоклав 1 бр.) за управление на „МБАЛ
Берковица“ ЕООД.
ИЗКАЗА СЕ: Д. Каменова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от г-жа Димитранка Каменова да се оттегли докладна записка
РД-92-00-1323 за предоставяне на вещи общинска собственост за
управление на „МБАЛ Берковица“ ЕООД.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, 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 № 806
Общински съвет – Берковица дава съгласие да се оттегли докладна
записка РД-92-00-1323 относно предоставяне на вещи общинска
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собственост (Транспортен инкубатор за новородени 1 бр., Автоклав 1 бр.)
за управление на „МБАЛ Берковица“ ЕООД.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Приемане на коригиран Бизнес план за новия регулаторен
период 2022-2026 г. на „В и К Берковица“ ЕООД.
ИЗКАЗАХА СЕ: Д. Захариева, г-н Райчев, К. Статков, Д. Еленков, инж. М.
Доцов, М. Жан, Д. Каменова.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 11 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г.
Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, Н. Кралева, П.
Гришев/
Против - няма
Въздържали се – 5 /Г. Атанасов, д-р И. Иванов, К. Статков, М. Жан,
М. Илиев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 807
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 38, ал. 1 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 коригиран „Бизнес план за развитие
на дейността на ВиК Берковица ЕООД като ВиК оператор за периода 2022
– 2026 г.“.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
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От ДЕЯН ЕЛЕНКОВ,
Председател на Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Приемане План-програма за заседания на Общински съвет Берковица през ІV-то тримесечие на 2021 година.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбС.
За – 11 /Д. Еленков, Г. Атанасов, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов,
Е. Маркова, д-р И. Иванов, М. Жан, инж. М. Доцов, Н. Кралева, П.
Гришев/
Против - няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 5 /инж. А. Ангелов, К. Статков, М. Илиев, Л.
Тодоров, Д. Йоцов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 808
Общински съвет – Берковица приема План-програма за заседанията
на Общински съвет - Берковица през IV-то тримесечие на 2021 година.
Месец октомври 2021 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 2021 година
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1. Информация за привлечените инвестиции от Община Берковица,
чрез програми и проекти през 2021 година – подадени, спечелени проекти
и подписани договори.
Докладва – Димитранка Каменова - кмет
2. Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за
2020 година.
Докладва - Лина Маринова- Директор ДБТ
3. Докладни записки
Докладват – председатели на ПК
4. Питания, предложения и становища по обществено значими
въпроси.
Месец декември 2021 година
1.Отчет за дейността на Общинска администрация - Берковица за
2021 година.
Докладва – Димитранка Каменова - кмет
2. Докладни записки
Докладват - председатели на ПК
3. Питания, предложения и становища по обществено значими
въпроси.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕОРГИ ЗАРКОВ,
Общински съветник и Председател на Временната комисия по
предложения за промени в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Берковица и Етичен кодекс на Общински съвет Берковица
ОТНОСНО: Отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица,
приет с Решение № 397/2005 г. и приемане на нов Етичен кодекс на
Общински съвет – Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: Н. Кралева, Г. Иванов, Г. Атанасов, М. Жан.
Господин Деян Еленков разясни на всички присъстващи, че е
предложен за приемане нов Етичен кодекс на Общински съвет –
Берковица, който е разгледан от всички постоянни комисии, публикуван е
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на сайта на Общината за обществено обсъждане, предложения за промени
от граждани и НПО няма. По време на заседанията на комисиите са приети
няколко допълнителни промени, които господин Еленков предложи да
бъдат докладвани от председателите им.
Госпожа Надя Кралева – Председател на Постоянната комисия по
бюджет, финанси и следприватизационен контрол съобщи за приетата
промяна от комисията, а именно: към чл. 24 на предложеният Етичен
кодекс на Общински съвет – Берковица да се добави ал. 5 със следния
текст: „Отстраняването от заседание да бъде след вземане на решение от
комисията или от Общинския съвет с обикновено мнозинство.“. Същото
предложение е прието от Постоянната комисия по европейска, социална,
етническа и демографска интеграция и връзка с граждански общества, и от
Постоянната комисия по образование, наука, култура, младежта, спорта и
вероизповеданията.
Господин Милован Жан предложи в чл. 24, ал. 4, т. 2 да отпадне
изразът „като цяло“ в края на изречението.
Господин Деян Еленков – Председател на Общински съвет –
Берковица предложи да бъде гласувано направеното предложение от г-н
Милован Жан в чл. 24, ал. 4, т. 2 да отпадне изразът „като цяло“ в края на
изречението.
От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното
предложение от г-н Милован Жан в чл. 24, ал. 4, т. 2 да отпадне изразът
„като цяло“ в края на изречението.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г.
Генов, Г. Иванов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, М. Жан, инж. М.
Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 2 /Л. Тодоров, Д. Йоцов/
/предложението се приема/
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От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното
предложение да се приемат промените направени от Постоянните комисии
към ОбС.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г.
Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, М.
Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – няма
Отсъстват от залата – 1 /Л. Тодоров/
/предложението се приема/
От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното
предложение да се приеме проектът за решение по внесената докладна
записка от господин Георги Зарков - Общински съветник и Председател на
Временната комисия по предложения за промени в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Берковица и Етичния
кодекс, ведно с промените направени от Постоянните комисии към ОбС и
приетото предложение направено на днешното заседание от господин
Милован Жан.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г.
Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, М.
Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – няма
Отсъства от залата – 1 /Л. Тодоров/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 809
I.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 77 и чл. 79 от
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Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет - Берковица
ОТМЕНЯ Етичен кодекс на Общински съвет - Берковица, приет с Решение
№ 397/2005г. на Общински съвет - Берковица
II. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 77 и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет - Берковица
ПРИЕМА нов Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица, ведно с
приетите промени, а именно:
§ 1. Към член 24 се добавя ал. 5 със следния текст: „Отстраняването
от заседание да бъде след вземане на решение от комисията или от
Общинския съвет с обикновено мнозинство.“
§ 2. Член 24, ал. 4, т. 2 се изменя по следния начин:
„оскърбява съветници, кмет, кметски наместник, представители на
общинската администрация, граждани или Общинския съвет“.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕОРГИ ЗАРКОВ,
Общински съветник и Председател на Временната комисия по
предложения за промени в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Берковица и Етичен кодекс на Общински съвет Берковица
ОТНОСНО: Приемане на промени в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: П. Гришев, Н. Кралева, Г. Иванов, Г. Атанасов, М. Жан,
инж. М. Доцов, д-р И. Иванов.
Господин Деян Еленков разясни на всички присъстващи, че
Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет –
Берковица е разгледан от всички постоянни комисии, публикуван е на
сайта на Общината за обществено обсъждане, предложения за промени от
граждани и НПО няма. По време на заседанията на комисиите са приети
няколко допълнителни промени, които господин Еленков предложи да
бъдат докладвани от председателите им.
Господин Пламен Гришев – Председател на Постоянната комисия по
местно самоуправление, обществен ред, сигурност, граждански права,
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молби и жалби на граждани съобщи за приетата промяна от комисията в
чл. 29, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет-Берковица, който към момента гласи, че „/4/ Уведомяването на
общинските съветници за извънредно заседание на Общински съвет се
извършва не по-късно от 24 часа преди заседанието. Поканата се отправя
по телефона или се изпраща на имейл адрес, като съдържа деня, часа и
мястото на заседанието.“. Предложението е след текста „по телефона“ да
се замени думата „или“ със съюза „и“, като разпоредбата ще придобие
следния вид: „/4/ Уведомяването на общинските съветници за извънредно
заседание на Общински съвет се извършва не по-късно от 24 часа преди
заседанието. Поканата се отправя по телефона и се изпраща на имейл
адрес, като съдържа деня, часа и мястото на заседанието.“. Същото
предложение е прието и от Постоянната комисия по европейска, социална,
етническа и демографска интеграция и връзка с граждански общества.
Госпожа Надя Кралева – Председател на Постоянната комисия по
бюджет, финанси и следприватизационен контрол съобщи за приетата
промяна от комисията към новият чл. 93, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Берковица, да се добави т. 1
със следния текст: „При налагане на мярка отстраняване от сесия или
комисия възнаграждението на отстранения общински съветник да се
изчислява пропорционално на броя на докладните, в които е
участвал.“. Същото предложение е прието и от Постоянната комисия по
европейска, социална, етническа и демографска интеграция и връзка с
граждански общества, и от Постоянната комисия по образование, наука,
култура, младежта, спорта и вероизповеданията.
Господин Милован Жан съобщи, че новата ал. 4 на чл. 23 от
Правилника е в противоречие със ЗМСМА, при което г-н Доцов разясни,
че ЗМСМА дава право общинските съвети да работят с приет от тях
Правилник и така може да се добавят предложения в него, които ги няма в
закона.
Господин Деян Еленков – Председател на Общински съвет –
Берковица предложи да бъде гласувано направеното предложение от г-н
Милован Жан да отпадне предложената нова ал. 4 на чл. 23 от Правилника.
От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното
предложение от г-н Милован Жан да отпадне ал.4 на чл.23 от Правилника.
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За – 3

Против – няма

Въздържали се – 13

/предложението не се приема/
Господин Милован Жан предложи, към предложеният нов чл. 93, ал.
1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветБерковица, който към момента гласи, че „Председателят на Общински
съвет – Берковица може да предложи за отстраняване от заседание
общински съветник, който:“. Предложението е след изразът „Общински
съвет – Берковица“ да се добави изразът „или общински съветник чрез
председателя“, като разпоредбата ще придобие следния вид:
„Председателят на Общински съвет – Берковица или общински съветник
чрез председателя може да предложи за отстраняване от заседание
общински съветник, който:“.
Господин Деян Еленков – Председател на Общински съвет –
Берковица предложи да бъде гласувано направеното предложение от г-н
Милован Жан в чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет-Берковица, след изразът „Общински съвет –
Берковица“ да се добави изразът „или общински съветник чрез
председателя“.
От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното
предложение от г-н Милован Жан в чл. 93, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Берковица, след изразът
„Общински съвет – Берковица“ да се добави изразът „или общински
съветник чрез председателя“.
За – 16

Против – няма

Въздържали се – няма

/предложението се приема/
От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното
предложение да се приеме промяната предложена от Постоянната комисия
по бюджет, финанси и следприватизационен контрол, и приета от
Постоянната комисия по европейска, социална, етническа и демографска
интеграция и връзка с граждански общества, и Постоянната комисия по
образование, наука, култура, младежта, спорта и вероизповеданията към
ОбС.
За – 9

Против – 7

Въздържали се – няма
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/предложението се приема/
От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното
предложение да се приеме промяната предложена от Постоянната комисия
по местно самоуправление, обществен ред, сигурност, граждански права,
молби и жалби на граждани, приета и от Постоянната комисия по
европейска, социална, етническа и демографска интеграция и връзка с
граждански общества.
За – 16

Против – няма

Въздържали се – няма

/предложението се приема/
От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното
предложение да се приеме проектът за решение по внесената докладна
записка от господин Георги Зарков - Общински съветник и Председател на
Временната комисия по предложения за промени в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Берковица и Етичния
кодекс, ведно с промените направени от Постоянните комисии към ОбС и
приетото предложение направено на днешното заседание от господин
Милован Жан.
За – 14 /Д. Еленков, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 – 1 /инж. А. Ангелов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 810
I.На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 77 и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет Берковица приема
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Берковица в следния вид:
§ 1. Създава се нова ал. 4 към чл. 23 със следното съдържание:
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/4/ Общински съветник отсъствал от три поредни редовни
заседания на комисия, в която членува, по неуважителни причини,
губи мястото си, което заема в съответната комисия.
§ 2. Създава се нова ал.4 към чл.29 със следното съдържание:
/4/ Уведомяването на общинските съветници за извънредно
заседание на Общински съвет се извършва не по-късно от 24 часа
преди заседанието. Поканата се отправя по телефона и се изпраща на
имейл адрес, като съдържа деня, часа и мястото на заседанието.
§ 3. Създава се нова глава Дванадесета със следното съдържание:
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.89. Общинските съветници, както и всички присъстващи в
заседателната зала лица нямат право да прекъсват изказващия се, да
отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против
него, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи
доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение, да извършват
постъпки, които нарушават реда на заседанието.
Чл.90.(1) На общинските съветници, председателят на Общински
съвет - Берковица или председателстващият могат да прилагат следните
дисциплинарни мерки:
1. забележка;
2. отнемане на думата;
3. отстраняване от заседание;
(2) На други присъстващи на заседанието на Общински съвет –
Берковица лица, председателят на Общински съвет – Берковица или
председателстващият, могат да прилагат следните дисциплинарни мерки:
1. забележка;
2. отстраняване от заседателната зала.
Чл.91.(1) Забележка се прави от председателя на Общински съвет –
Берковица към общински съветник, на когото е направено напомняне на
същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави от председателя на Общински съвет –
Берковица и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега,
колеги или други лица с оскърбителни думи, жестове или със заплахи.
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(3) Забележката по чл. 90, ал. 2 се прави от председателя на
Общински съвет – Берковица към друго присъстващо в залата лице, което
нарушава този правилник.
Чл.92. (1)Председателят на Общински съвет – Берковица отнема
думата на общински съветник, който:
1. след повторно нарушение има наложена дисциплинарна мярка –
забележка.
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си
въпреки поканата на председателя на Общински съвет – Берковица да го
прекрати.
Чл.93 (1) Председателят на Общински съвет – Берковица или
общински съветник чрез председателя може да предложи за
отстраняване от заседание общински съветник, който:
1. оскърбява общински съветници, кметове или служители на
Общинска администрация – Берковица или граждани, след наложена
дисциплинарна мярка – забележка.
2. призовава към насилие в залата или в сградата на общината, след
наложена дисциплинарна мярка – забележка.
3. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и
непристоен начин;
4. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална
работа в заседателната зала.
(2) Предложението за отстраняване се гласува по предложение на
председателя на Общински съвет – Берковица или от общински съветник
чрез председателя на Общински съвет – Берковица и се счита за прието с
мнозинство повече от половината от присъстващите на сесия общински
съветници.
1. При налагане на мярка отстраняване от сесия или комисия
възнаграждението на отстранения общински
съветник да се
изчислява пропорционално на броя на докладните, в които е участвал.
Чл.94.(1) Председателят отстранява общински съветник със
съдействието на охраната.
(2)Мярката отстраняване се прилага към друго присъстващо в залата
лице, на което е направена забележка, но продължава да нарушава реда в
залата. Осъществява се като председателя или председателстващия
заседанието на Общински съвет – Берковица го призове да напусне
доброволно залата, и ако то не се съобрази с поканата се отстранява със
съдействието на охраната.
ИСКАНЕ
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От Общинските съветници от групата на БЗНС в
Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Оставка на управителя на „ВиК-Берковица“ ЕООД и
процедура по избор на нов управител.
ИЗКАЗА СЕ: К. Статков.
Присъстващите общински съветници приеха за сведение искане с вх.
№ РД-92-00-1272/16.08.2021 г. от Общинските съветници от групата на
БЗНС в Общински съвет – Берковица относно оставка на управителя на
„ВиК-Берковица“ ЕООД и процедура по избор на нов управител.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Промяна предназначението от публична общинска
собственост в частна общинска собственост УПИ VI в кв.1 по
регулационния план на ж.к. ,,Изгрев“, гр. Берковица, с площ 179 кв.м. /част
от ПИ с предишен идентификатор 03928.513.299, настоящ идентификатор
03928.513.381 по КК и КР на гр. Берковица/ собственост на Община
Берковица с АПОС №547 от 11.04.2012г.
ИЗКАЗА СЕ: инж. М. Доцов.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 13 /Д. Еленков, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов,
Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, М. Илиев, Н.
Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – 3 /инж. А. Ангелов, М. Жан, инж. М. Доцов/
Общински съвет - Берковица прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 811
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
чл. 6, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Берковица:
1.Променя предназначението на част от ПИ с предишен
идентификатор 03928.513.299 по КК и КР на гр. Берковица и настоящ
03928.513.380 по КК и КР на гр. Берковица с площ 179 кв. м. НТП: За
търговски обект, комплекс, съставляващ УПИ VI в кв.1 по изменения
регулационен план на ж.к. ,,Изгрев”, гр. Берковица одобрен със Заповед №
РД-15-325/21.05.2021г. от общинска публична собственост в частна
общинска собственост.
2.Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите по
ЗОС.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Изработване на ПУП - част регулация и застрояване за ПИ
03928.162.19 и ПИ 03928.162.20 по КККР на гр. Берковица, м. Алчов баир,
след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125
от ЗУТ.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, инж. М. Доцов.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г.
Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л.
Тодоров, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – 2 /М. Жан, инж. М. Доцов/
Общински съвет - Берковица прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 812
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и 5 от
ЗУТ, Общински съвет - Берковица:
1. Приема задание и разрешава изработването на ПУП - ПРЗ за ПИ
03928.162.19 и ПИ 03928.162.20 по КККР на гр. Берковица, м. Алчов баир
с трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: нива и
промяна предназначение на нов проектен ПИ 03928.162.25 с проектна
площ: 1803 кв. м. и НТП: ,,За жилищно строителство и обществено
обслужващи дейности”.
2. Дава разрешение при необходимост и съобразно предписанията на
експлоатационните предприятия да се изработят ПУП - парцеларни
планове за довеждащата инфраструктура до новообразувания ПИ с
идентификатор 03928.162.25 с проектна площ: 1803 кв. м. и НТП: ,,За
жилищно строителство и обществено обслужващи дейности”.
3. Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите
по ЗУТ и ЗОС.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Коригиране границите на IV (ПИ 03928.515.469) и УПИ X
(ПИ 03928.515.442), промяна на уличната регулация на УПИ IV и УПИ X и
обособяване на нови проектни УПИ IV, VI, X, XI, и XII в кв. 23 с проектни
идентификатори
03928.515.173,
03928.515.468,
03928.515.442,
03928.515.483 и 03928.515.469 по КККР на гр. Берковица.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 813
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 124а, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Берковица:
1.Дава съгласие за промяна границите на урегулирани поземлени
имоти, съгласно приложения Проект за изменение - ПУП-ПР в кв.23,
кв. „Раковица“, гр. Берковица, като се процедира изменение с ПУП-ПР с
който:
- Да се коригират границите на 4 бр. съществуващи ПИ с
идентификатори 03928.515.442, 03928.515.469, 03928.515.173 и
03928.515.442 по КККР на гр. Берковица.
- Да се промени уличната регулация на част от улица с О.Т. 1616а- 16б- 68, като от улица с идентификатор 03928.515.443 се
придават 2 кв.м. към ПИ с проектен идентификатор 03928.515.442
и 9 кв.м. към ПИ с проектен идентификатор 03928.515.483 по
КККР на гр. Берковица.
- Да се обособят 4 бр. нови проектни урегулирани поземлени
имоти: УПИ XI - “За ОО и жилищно застрояване”; УПИ XII – “За
ОО и жилищно застрояване”; УПИ IV - “За ОО и жилищно
застрояване”; УПИ X – “За КОО” в кв. 23 по РП на кв.
„Раковица“, гр. Берковица.
2. Дава съгласие за промяна на границите на урегулирани поземлени
имоти с план за регулация между Община Берковица - собственик на
имот с идентификатор 03928.515.443 и Теменуга Величкова Йонова собственик на коригиран имот с идентификатор 03928.515.442, и
сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост,
като:
2.1. Община Берковица да прехвърли собствеността - от имот с
идентификатор 03928.515.443 към коригиран имот с идентификатор
03928.515.442 /ПОС на ФЛ/ - 2 кв.м., респ. от улица с ОТ 16а- ОТ 16б
към нов УПИ Х442 “За КОО” в кв.23; - придаваеми към коригиран имот с
идентификатор 03928.515.442 /ЧОС на Теменуга Величкова Йонова/, след
промяна на прадназначението с одобрението на ПУП-ПР и промяна на
характера на собствеността по чл. 6, ал. 1 от ЗОС с решение на Общински
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съвет, по пазарни цени определени и одобрени от ОбС по реда на чл. 41,
ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 2 от НРУРОИ.
2.2. Собственикът на коригиран имот с идентификатор
03928.515.442 да прехвърли в собственост на Община Берковица:
- от имот с идентификатор 03928.515.442 /ЧС на ФЛ/ към
коригиран имот с идентификатор 03928.515.443 /ПОС/ - 19 кв.м., респ.
от УПИ Х442 “За КОО” в кв.23 към улица с ОТ 16а- ОТ 16б , по пазарни
цени определени и одобрени от ОбС по реда на чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 24,
ал. 2 от НРУРОИ.
- от имот с идентификатор 03928.515.442 /ЧС на ФЛ/ към
проектен имот с идентификатор 03928.515.483 /ЧОС/ да се прехвърлят
51 кв.м., респ. от УПИ Х442 “За КОО” в кв. 23 към нов УПИ ХІ “ЗА ОО
и жилищно застрояване” в кв. 23, по пазарни цени определени и
одобрени от ОбС по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 2 от НРУРОИ.
3 Възлага на Кмета на Община Берковица да сключи предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на заповедта
за одобряване на ПУП и изпълнение на специалните изисквания за
сключването на сделката и окончателен договор, както и да проведе
процедурите по ЗУТ и ЗОС.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Изработването на ПУП – план за застрояване за изграждане на
сезонна оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в зеленчуци в
ПИ 03928.91.25 в землището на гр. Берковица, м. Голяма ливада, в
съответствие с разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ, включително
парцеларни планове за довеждаща инфраструктура при необходимост,
съгласно териториален обхват посочен в техническото 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, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г.
Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, М.
Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – няма
Не участва в гласуването – 1 /К. Статков/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 814
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 а,
ал.1 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ и чл. 150 от ЗУТ, Общински съветБерковица:
1.Разрешава изработването на ПУП-план за застрояване без промяна
предназначението на земеделската земя за изграждане на сезонна
оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ 03928.91.25 в
землището на гр. Берковица, м. Голяма ливада, включително ПУП
парцеларни планове при необходимост за елементи на довеждащата
инфраструктура съобразно заданието на Възложителя по чл. 125 от ЗУТ.
2.Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите по
ЗУТ, с цел разрешаване изготвянето на КПИИ за изграждане на сезонна
оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ 03928.91.25 в
землището на гр. Берковица, м. Голяма ливада.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Изработването на ПУП – план за застрояване за изграждане на
сезонна оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ 47723.69.3
в землището на с. Мездрея, м. Голяма ливада, без промяна
предназначението на земеделската земя в съответствие с разпоредбата на
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чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ, включително парцеларни планове за довеждаща
инфраструктура при необходимост, съгласно териториален обхват посочен
в техническото задание по чл. 125 от ЗУТ.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г.
Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, М.
Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – няма
Не участва в гласуването – 1 /К. Статков/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 815
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 а,
ал. 1 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ и чл. 150 от ЗУТ, Общински съветБерковица:
1.Разрешава изработването на ПУП-план за застрояване без промяна
предназначението на земеделската земя за изграждане на сезонна
оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ 47723.69.3 в
землището на с. Мездрея, м. Голяма ливада,
включително ПУП
парцеларни планове при необходимост за елементи на довеждащата
инфраструктура съобразно заданието на Възложителя по чл. 125 от ЗУТ.
2.Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите по
ЗУТ, с цел разрешаване изготвянето на КПИИ за изграждане на сезонна
оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ 47723.69.3 в
землището на с. Мездрея, м. Голяма ливада.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
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Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Изработването на ПУП – план за застрояване без промяна
предназначението на земеделската земя на основание чл. 2, ал.4 от ЗОЗЗ за
изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на годжи бери в ПИ
30301.102.59, землището на с. Замфирово, м. Пупльовица, включително
парцеларни планове за довеждаща инфраструктура при необходимост,
съгласно териториален обхват посочен в техническото задание по чл. 125
от ЗУТ.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г.
Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, М.
Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/
Против - няма
Въздържали се – няма
Отсъства от залата – 1 /П. Гришев/
Не участва в гласуването – 1 /К. Статков/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 816
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 а,
ал.1 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ и чл. 150 от ЗУТ, Общински съветБерковица:
1.Разрешава изработването на ПУП-план за застрояване без промяна
предназначението на земеделската земя за изграждане на сезонна
оранжерия за отглеждане на годжи бери в ПИ 30301.102.59, землището на
с. Замфирово, м. Пупльовица, включително ПУП парцеларни планове при
необходимост за елементи на довеждащата инфраструктура, съобразно
заданието на Възложителя по чл. 125 от ЗУТ.
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2.Възлага на кмета на Община Берковица да проведе процедурите по
ЗУТ, с цел разрешаване изготвянето на КПИИ за изграждане на сезонна
оранжерия за отглеждане на годжи бери в ПИ 30301.102.59, землището на
с. Замфирово, м. Пупльовица.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГЕРГАНА АНТОНОВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Създаване на тематична алея със забавно - развлекателни и
образователни игри, подходяща за семейни игри и за деца от 2 г. до 9 г.
,,Алея на игрите и детските усмивки”, съгласно представената графична
схема.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от ОбА.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 817
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Берковица:
1. Приема предложение от групата общински съветници на БЗНС и
Сдружение ,,Заедно за Берковица” и разрешава осъществяването на
гражданска инициатива за създаване на тематична алея със забавно развлекателни и образователни игри, подходяща за семейни игри и за деца
от 2 г. до 9 г. ,,Алея на игрите и детските усмивки” находяща се в Парк
,,Свети Георги Победоносец” /ПИ с идентификатори 03928.512.255 и
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03928.512.514 по КК и КР на гр. Берковица собственост на Община
Берковица с АПОС №21, т. IV от 19. 11. 2010 г./,съгласно представената
графична схема и по точно:
-По протежението на двете дълги алеи около насажденията с
градински рози;
-Широкото пространство откъм северозападната страна на парка и
алеята от него, водеща към каучуковата настилка;
-Мястото около каучуковата настилка и алеята с пейките, намираща
се в източна посока от нея.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГОРАН АТАНАСОВ,
Общински съветник в Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Актуализиране на културния календар.
ИЗКАЗА СЕ: Г. Атанасов.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от г-н Горан Атанасов.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 818
1.Общински съвет - Берковица дава съгласие сумата от 1000 лв. от
непровелия се Фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“ да бъде
пренасочена за провеждането и връчването на Национална литературна
награда „Йордан Радичков“.
2.Възлага на кмета да извърши всички правни и фактически действия
по актуализацията на културния календар.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
От ТОДОР ГЪЛЪБОВ,
гр. Берковица, ул. *
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
ИЗКАЗА СЕ: Н. Кралева, д-р Г. Зарков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен
контрол и Комисията по здравеопазване и социални дейности да се
отпусне еднократна помощ от 200 лева.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 819
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат
средства от бюджета на Община Берковица в размер на 200 /двеста/ лева
на ТОДОР * ГЪЛЪБОВ, гр. Берковица, ул. * за възстановяване на
разходи за операция, като се задължава лицето да представи необходимите
разходно-оправдателни документи.

ЗАЯВЛЕНИЕ
От АННА ПЕТРОВА,
гр. Берковица, ул. *
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
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ИЗКАЗА СЕ: Н. Кралева, д-р Г. Зарков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен
контрол и Комисията по здравеопазване и социални дейности да се
отпусне еднократна помощ от 600 лева.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 820
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат
средства от бюджета на Община Берковица в размер на 600 /шестстотин/
лева на АННА * ПЕТРОВА, гр. Берковица, ул. * за възстановяване на
разходи за операция, като се задължава лицето да представи необходимите
разходно-оправдателни документи.

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ПЕТЪР ПЕНОВ,
гр. Берковица, ул. *
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
ИЗКАЗА СЕ: Н. Кралева, д-р Г. Зарков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен
контрол и Комисията по здравеопазване и социални дейности да се
отпусне еднократна помощ от 200 лева.
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За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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 № 821
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат
средства от бюджета на Община Берковица в размер на 200 /двеста/ лева
на ПЕТЪР * ПЕНОВ, гр. Берковица, ул. * за възстановяване на разходи
за операция, като се задължава лицето да представи необходимите
разходно-оправдателни документи.

ЗАЯВЛЕНИЕ
От АНГЕЛ ЛИЛОВ,
гр. Берковица, ул. *
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
ИЗКАЗА СЕ: Н. Кралева, д-р Г. Зарков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното
предложение от Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен
контрол и Комисията по здравеопазване и социални дейности да се
отпусне еднократна помощ от 600 лева.
За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, 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
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Р Е Ш Е Н И Е № 822
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат
средства от бюджета на Община Берковица в размер на 600 /шестстотин/
лева на АНГЕЛ * ЛИЛОВ, гр. Берковица, ул. * за възстановяване на
разходи за операция, като се задължава лицето да представи необходимите
разходно-оправдателни документи.

ПО СЕДМА ТОЧКА
„Питания, предложения и становища по обществено
значими въпроси”
В точка Питания, предложения и становища по обществено значими
въпроси г-н Деян Еленков – Председател на Общински съвет - Берковица
връчи писмен отговор на г-н Горан Атанасов относно поставени от него
въпроси свързани с туризма в община Берковица.
Господин Милчо Доцов отбеляза, че на ул. Александовска
поставените маси за консумация срещу закусвалнята са подменени с поголеми и не остава място на тротоара за пешеходци. Госпожа Каменова
заяви, че ще провери и даде отговор на следваща сесия.
Думата взе г-н Горан Атанасов, който благодари за ремонта на ул.
Битоля и попита какво се случва с пасарелката в ж.к. Заряница. В отговор
г-жа Каменова заяви, че проблема не е решен, не е намерен кран, който да
извади пасарелката от реката. Когато това стане, допълни г-жа Каменова, с
решение на Общински съвет ще бъде изградена нова. В тази връзка г-н
Милован Жан предложи съоръжението да се счупи на място с хидралвичен
чук, вместо да се вади от реката.
Госпожа Каменова представи справка за заболелите към днешна дата
от COVID – 19 в община Берковица, като отбеляза, че областта е в
червената зона.
Господин Милован Жан попита изпълнено ли е решението на
Общински съвет за ремонта на ул. Вардар, където срока е 15.09.2021 г. и
поиска за да бъде представен отчет за всички разходи свързани с празника
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на града. В отговор г-жа Каменова съобщи, че решението за ремонта на
улицата ще бъде изпълнено следващият месец.
В края на заседанието бяха поставени въпроси от инж. Ангел
Ангелов, г-н Милован Жан и г-жа Емануела Петкова свързани с ремонта на
площад „Йордан Радичков“.
След като бяха изчерпани въпросите от общинските съветници
господин Деян Еленков – Председател на Общински съвет – Берковица
даде думата на гражданите в залата. Поставени бяха въпроси от господин
Ангел Петков свързани с ремонта на ул. Рила и жалба изпратена до кмета
на общината и председателя на Общински съвет – Берковица.
След изчерпване на материалите, Общински съвет - Берковица
приключи своята работа и председателят закри заседанието в 16.44 часа.

ПРОТОКОЛИСТ:
/Мариета Русимова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Деян Еленков/

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ:
/адв. Апостол Иванов/
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