Протокол № 39 от 29 октомври 2021 г. Общински съвет
Берковица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес, 29 октомври 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 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 преди да обяви дневния ред, съобщи на всички присъстващи, че
редовното заседание ще бъде закрито, но ще се предава пряко. На основание чл. 30, ал. 1,
изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Берковица, председателят подложи на гласуване предложението редовното заседание на
общинския съвет на 29.10.2021 година да бъде закрито, но ще се предава пряко.
От присъстващите общински съветници гласуваха предложения от председателя
проект на решение, а именно: „На основание чл. 30, ал. 1, изречение второ от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица, Общински съвет –
Берковица дава съгласие редовното заседание на 29.10.2021 година да бъде закрито, но да
се предава пряко.“.
За – 15

Против – няма

Въздържали се – няма

Отсъства от залата – 1 /П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 824
На основание чл. 30, ал. 1, изречение второ от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Берковица, Общински съвет – Берковица дава съгласие
редовното заседание на 29.10.2021 година да бъде закрито, но да се предава пряко.
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 втора точка са постъпили за обсъждане и разглеждане три допълнително
внесени докладни записки, от които две са разгледани в Постоянните комисии към
Общински съвет – Берковица, а една – не е.
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-Докладна РД-92-00-1389 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина на ДГ
„Детелина“, с. Замфирово и Пенсионерски клуб „Родолюбие“, с. Замфирово за
предстоящия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;
-Докладна РД-92-00-1390 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина на
Кметство с. Комарево и Кметство с. Костенци за предстоящия зимен отоплителен сезон
2021 – 2022 г.;
-Докладна РД-92-00-1392 относно създаване на Временна комисия за проверка на
изпълнението на строително-монтажните работи по проекта „Реконструкция на част от
площад „Йордан Радичков“.
Председателят на Общински съвет – Берковица подложи на гласуване направеното
предложение от г-н Милован Жан допълнително внесените докладни записки да бъдат
гласувани по отделно за включване в дневния ред.
За – 10 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Е. Маркова, д-р И.
Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, М. Жан, Н. Кралева/
Против – няма
Въздържали се – 5 /Г. Иванов, инж. М. Доцов, Г. Атанасов, М. Илиев, Д. Йоцов/
Отсъства от залата – 1 /П. Гришев/
/предложението се приема/
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение да се
приеме за включване в дневния ред докладна записка РД-92-00-1389 относно
безвъзмездно предоставяне на дървесина на ДГ „Детелина“, с. Замфирово и Пенсионерски
клуб „Родолюбие“, с. Замфирово за предстоящия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.
За – 15

Против – няма

Въздържали се – няма

Отсъства от залата – 1 /П. Гришев/
/предложението се приема/
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение да се
приеме за включване в дневния ред докладна записка РД-92-00-1390 относно
безвъзмездно предоставяне на дървесина на Кметство с. Комарево и Кметство с. Костенци
за предстоящия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.
За – 15

Против – няма

Въздържали се – няма

Отсъства от залата – 1 /П. Гришев/
/предложението се приема/
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение да се
приеме за включване в дневния ред докладна записка РД-92-00-1392 относно създаване на
Временна комисия за проверка на изпълнението на строително-монтажните работи по
проекта „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“.
За – 11

Против – няма

Въздържали се – 4

Отсъства от залата – 1 /П. Гришев/
/предложението се приема/
След гласуването се изказаха г-н Милован Жан и г-н Калин Статков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение да се
приеме оповестеният дневен ред с приетите за разглеждане допълнително внесени
докладни записки.
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, М. Жан, инж. М.
Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/
Против – няма
Въздържали се – няма
Отсъства от залата – 1 /П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
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.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
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.
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Поради отсъствие на представител от Районно управление – Берковица, който да
докладва пред Общински съвет – Берковица Анализа за състоянието на оперативната
обстановка и отчет на извършената работа от служителите на РУ – Берковица за периода
от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г., г-н Деян Еленков предложи да се премине към втора
точка от Дневния ред „Докладни записки“, до идването на служител от РУ-Берковица.
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 - 1 /М. Жан/
Въздържали се – няма
Отсъства от залата – 1 /П. Гришев/
/предложението се приема/
ПО ВТОРА ТОЧКА
„ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ”
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите на паричните потоци,
отчет за собствения капитал и анализ третото тримесечие на „Общински пазар 99“ ЕООД
за 2021 година.
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, К. Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М.
Илиев, Н. Кралева/
Против - няма
Въздържали се – 1 /М. Жан/
Отсъства от залата – 1 /П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 825
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 счетоводен баланс, отчет за приходите и
разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и анализ на третото
тримесечие и деветмесечие на 2021 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отчет за финансовото и икономическо състояние към 30.09.2021 г. на
„Водоснабдявана и канализация - Берковица“ ЕООД.
ИЗКАЗАХА СЕ: инж. М. Доцов, М. Жан, К. Статков, Г. Атанасов, Н. Кралева, инж. А.
Ангелов, С. Георгиева.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА.
За – 1 /Н. Кралева/
Против - няма
Въздържали се – 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, М. Жан,
инж. М. Доцов, М. Илиев, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 826
Общински съвет – Берковица не приема предложеният проект за решение от
Общинска администрация – Берковица , а именно:
„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 отчет за финансовото и икономическо
състояние към 30.09.2021г., отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за
паричните потоци и отчет за собствения капитал към 30.09.2021 г. на „Водоснабдявана и
канализация - Берковица“ ЕООД.“.
В допълнение на разгледаната докладна записка инж. Милчо Доцов направи
предложение да се допълни решението с т. 2, която да бъде със следното съдържание:
„Общински съвет – Берковица възлага на г-жа Спаска Георгиева – Заместник-кмет на
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Община Берковица и ВрИД Кмет на Община Берковица да изготви и внесе до два часа
докладна записка за финансово подпомагане на дружеството с 50 000 лв.“.
От общинските съветници гласуваха направеното предложение от инж. Милчо
Доцов да се допълни решението с т. 2, която да бъде със следното съдържание:
„Общински съвет – Берковица възлага на г-жа Спаска Георгиева – Заместник-кмет на
Община Берковица и ВрИД Кмет на Община Берковица да изготви и внесе до два часа
докладна записка за финансово подпомагане на дружеството с 50 000 лв.“.
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
Въздържали се – 6 /Д. Еленков, Н. Кралева, П. Гришев, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г.
Иванов/
/предложението се приема/
Г-н Деян Еленков - Председател на Общински съвет – Берковица предложи да се
разгледа отново първа точка от дневния ред на днешното редовно заседание, тъй като вече
има представител на Районно управление – Берковица и покани в Заседателната зала
инспектор Николай Стоянов, който представи на кратко информацията за извършената
работа от служителите на РУ – Берковица за отчетния период.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДЕЯН ЕЛЕНКОВ,
Председател на Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Приемане за сведение 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.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, Н. Стоянов.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
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, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М.
Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – 1 /М. Жан/
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Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 827
Общински съвет – Берковица приема за сведение 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.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения
капитал и отчет за паричните потоци на „Обредни дейности“ ЕООД към 30.09.2021 г.
ИЗКАЗАХА СЕ: И. Димитров, инж. М. Доцов, М. Жан.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА и допълнението като т. 2 към решението: „Общински съвет – Берковица възлага на
управителя на дружеството да предприеме необходимите мерки за компенсиране на
загубата и да приключи 2021 година минимум на нула.“.
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 № 828
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 счетоводен баланс, отчет за приходите и
разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци към 30.09.2021г. на
„Обредни дейности“ ЕООД.
2. Общински съвет – Берковица възлага на управителя на дружеството да
предприеме необходимите мерки за компенсиране на загубата и да приключи 2021 година
минимум на нула.
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Брак на моторно превозно средство /МПС/.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, Д. Еленков, инж. М. Доцов.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА, корекцията в т. 1 на решението направена от г-н Милован Жан да отпадне думата
„лошото“ като се замени с думата „обективно“ в решението, като
се приеме
предложеният проект за решение направен от инж. Милчо Доцов в следния вид: „1.
Общински съвет – Берковица възлага на Общинска администрация – Берковица да се
изготви пазарна оценка за обективното техническо състояние на МПС – УАЗ 452
А/товарен фургон бежов/ с Рег.№ М1538ТВ собственост на Община Берковица, от
лицензиран оценител и на следващо заседание на Общински съвет – Берковица да се внесе
докладна записка за провеждане на търг.“.
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, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М.
Илиев, Н. Кралева/
Против - няма
Въздържали се – 2 /Д. Йоцов, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 829
1.Общински съвет – Берковица възлага на Общинска администрация – Берковица
да се изготви пазарна оценка за обективното техническо състояние на МПС – УАЗ 452
А/товарен фургон бежов/ с Рег.№ М1538ТВ собственост на Община Берковица, от
лицензиран оценител и на следващо заседание на Общински съвет – Берковица да се внесе
докладна записка за провеждане на търг.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.24 находящ се в гр. Берковица,
кв. Раковица, ул. „Крайречна“.
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, 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 № 830
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 03928.515.24 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 в КККР, адрес на поземления имот: гр.
Берковица, кв. „Раковица“, ул. “Крайречна“, площ 371 кв.м., Трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м),
Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 20, в размер на
3040,00 лв. (три хиляди и четиридесет 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 03928.515.24 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-1884/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за
изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул.
“Крайречна“, площ 371 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор:
няма, Номер по предходен план: квартал: 20, в размер на 3040,00 лв. (три хиляди и
четиридесет 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 СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
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ОТНОСНО: Продажба на Поземлен имот № 68, кв. 1 находящ се в село Цветкова бара,
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 № 831
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 № 68, кв. 1, с площ около 553 кв.м.,
кадастър утвърден със Заповед № РД-15-294/13.05.2021 г., по регулационния и
кадастрален план на село Цветкова бара, община Берковица, в размер на 5165,00 лв. (пет
хиляди сто шестдесет и пет 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 № 68, кв. 1, с площ около 553 кв.м., кадастър утвърден със
Заповед № РД-15-294/13.05.2021 г., по регулационния и кадастрален план на село
Цветкова бара, община Берковица, в размер на 5165,00 лв. (пет хиляди сто шестдесет и
пет 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 СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно
наддаване на общински терен, за монтиране на зарядна колонка за електрически
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превозни средства /зарядно устройство (колонка) за автомобили с електрически
двигатели/ по реда на чл.56 от ЗУТ.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, К. Статков, С. Георгиева, Г. Атанасов.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от гн Горан Атанасов и г-н Милован Жан към решението да се добави изразът: „да се осигури
прилежащо паркомясто“.
За – 12

Против – няма

Въздържали се – 4

/предложението се приема/
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА и допълнението към решението в т. 3 направено от г-н Горан Атанасов и г-н
Милован Жан да се добави изразът: „да се осигури прилежащо паркомясто“.
За – 12 /инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Д. Йоцов, Е.
Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев/
Против - няма
Въздържали се – 4 /Д. Еленков, Г. Иванов, Н. Кралева, П. Гришев/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 832
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8
от ЗОС и чл. 45, т. 1 от (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица, дава съгласие за
откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване
на: част от общински имот с площ 1 /един/ кв.м., находящ се в: Поземлен имот с
идентификатор 03928.512.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Берковица, одобрени със Заповед РД – 18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния Директор
на АГКК, с площ от 2564 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана;
начин на трайно ползване: „Обществен сеищен парк, градина“; номер по предходен план:
квартал: 85, парцел: IV, съгласно АПОС № 527/11.01.2012г., за срок от 10 (десет) години,
съгласно: одобрена Схема от главния архитект на община Берковица, приета с Протокол
№ VIII-15/14.10.2021 г на ОЕСУТ, съгласно чл.56 от ЗУТ и чл.12, ал.1 от Наредбата по
чл.56, ал.2 от ЗУТ на Община Берковица.
2.Определя месечна наемна цена в размер на 25,83 лева без ДДС. Сделката
подлежи на облагане с ДДС.
3.Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе търг с явно наддаване и
сключи договор за наем при осигурено прилежащо паркомясто.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
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Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на дървесина на ДГ „Детелина“ с. Замфирово и
Пенсионерски клуб „Родолюбие“ с. Замфирово за предстоящия зимен отоплителен сезон
2021 – 2022 г.
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 № 833
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 наличните количества добита дървесина:
1.1. На ДГ „Детелина“ с. Замфирово – 10 пр. м³
дърва за огрев за задоволяване нуждите за отопление за предстоящия зимен отоплителен
сезон 2021-2022 г.
1.2. На Пенсионерски клуб ,,Родолюбие“ с. Замфирово – 10 пр. м³
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 СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на дървесина на Кметство с. Комарево и
Кметство с. Костенци за предстоящия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.
ИЗКАЗА СЕ: К. Статков.
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от гн Калин Статков в решението да се уточни: 2 куб.м на Кметство с. Комарево и 2 куб.м на
Кметство с. Костенци.
За – 16

Против – няма

Въздържали се – няма

/предложението се приема/
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА и предложението направено от г-н Калин Статков в решението да се уточни: 2 куб.м
на Кметство с. Комарево и 2 куб.м на Кметство с. Костенци.
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 № 834
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:
1.1. На Кметство с. Комарево 2,00 пр. м³ (два куб. метра) дърва за огрев за
задоволяване нуждите за отопление за предстоящия зимен отоплителен сезон 2021-2022
г.
1.2. На Кметство с. Костенци – 2,00 пр. м³ (два куб. метра) 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: Корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община
Берковица, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2021 година и чл.124 ал.3 от Закона за
Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, А. Андонова.
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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 № 835
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 октомври
2021г., както следва:
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
БИЛО
РАЗЛИКА
СТАВА
СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
ФУНКЦИЯ І ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
& 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ – ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
Рехабилитация пътна настилка, част от улица
1. „Възход“
Проектиране на Пътническа въжена линия 1
2. Берковица
§ 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА –
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Слънчеви колектори – ДСХ Берковица
2. Система за видеонаблюдение – ДСХ
Берковица

15 836
6 170

+ 3 347
-3 347

19 183
2 823

11 000

-5 000

6 000

0

+ 5 000

5 000

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
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Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г./втори етап/ на
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 № 836
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 2022-2024 г. /втори етап/ на Община Берковица.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства за покриване на разходи по погребенията
на Цветанка и Стефан Соколови от гр. Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, Н. Кралева, К. Статков, Д. Еленков.
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 № 837
Общински съвет – Берковица дава съгласие сумата от 469,20 лв. за покриване на
разходите по погребенията на Цветанка * Соколова и Стефан * Соколов да бъдат
изплатени на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД от бюджета на Община Берковица.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отмяна по жалба на Областния управител на област Монтана т. 3 на Решение
№ 792 от Протокол № 37/24.09.2021 г. на Общински съвет – Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан.
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, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н.
Кралева, П. Гришев/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – 1 /Е. Маркова/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 838
Общински съвет – Берковица отменя т. 3 на Решение № 792 от Протокол №
37/24.09.2021 г. на Общински съвет – Берковица.
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ЮЛИЯ ИСТАТКОВА,
гр. Берковица, ж.к. Стара планина, бл. *
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ.
ИЗКАЗА СЕ: Н. Кралева, д-р Г. Зарков.
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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 № 839
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат средства от бюджета
на Община Берковица в размер на 600 /шестстотин/ лева на ЮЛИЯ * ИСТАТКОВА, гр.
Берковица, ж.к. Стара планина, * за възстановяване на разходи за операция, като се
задължава лицето да представи необходимите разходно-оправдателни документи.
ЗАЯВЛЕНИЕ
От СТОИЛ РАНГЕЛОВ,
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 № 840
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1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат средства от бюджета
на Община Берковица в размер на 200 /двеста/ лева на СТОИЛ * РАНГЕЛОВ, гр.
Берковица, ул. * за възстановяване на разходи за операция, като се задължава лицето да
представи необходимите разходно-оправдателни документи.
ЗАЯВЛЕНИЕ
От КЪНЧО КРЪСТЕВ,
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
Р Е Ш Е Н И Е № 841
1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат средства от бюджета
на Община Берковица в размер на 600 /шестстотин/ лева на КЪНЧО * КРЪСТЕВ, гр.
Берковица, ул. * за възстановяване на разходи за операция, като се задължава лицето да
представи необходимите разходно-оправдателни документи.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 810 от Протокол № 37/24.09.2021 г. на Общински
съвет – Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, инж. М. Доцов.
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от гн Милован Жан да се отменят незаконосъобразните допълнения към Правилника, а
именно: чл. 93, ал. 2, т. 1 и чл. 23, ал. 4.
За – 2 /М. Жан, Д. Йоцов/
Против – 2 /Г. Атанасов, инж. М. Доцов/
Въздържали се – 12 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г.
Иванов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, М. Илиев, Н. Кралева, П.
Гришев/
/предложението не се приема/
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от гн Деян Еленков по докладната записка.
За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, Г. Атанасов, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г.
Иванов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н.
Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – 2 /М. Жан, Д. Йоцов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 842
Общински съвет – Берковица отменя свое Решение № 810 от Протокол №
37/24.09.2021 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател 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, адв. Апостол Иванов.
Господин Деян Еленков разясни на всички присъстващи, че Правилникът за
организацията и дейността на Общински съвет – Берковица е разгледан от всички
постоянни комисии. По време на заседанията на комисиите са приети няколко
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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 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 покъсно 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 и Постоянната комисия по образование,
наука, култура, младежта, спорта и вероизповеданията. Друга промяна приета от
комисията е към новата ал. 4 на чл. 23 от Правилника след изразът „което заема в
съответната комисия“ се добави изразът: „след взето решение от Общински съвет –
Берковица.“. Комисията прие и друга промяна, с която чл. 91, ал. 1 гласи следното:
„Забележка се прави от председателя на Общински съвет – Берковица към съветник,
който нарушава реда.“
Г-жа Кралева съобщи и за последна промяна приетата 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 като възнаграждението
му за съответното заседание се пресмята по формулата: възнаграждение на
отстранен общински съветник
е равно на полагащо се възнаграждение за
съответното заседание по брой докладни, в които е участвал към общ брой докладни
за заседанието.“. 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 предложи да отпадне новата ал. 4 към чл. 23 от
Правилника.
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 гн Милован Жан да отпадне ал.4 на чл.23 от Правилника.
За – 5

Против – 7

Въздържали се – 3

Отсъства от залата - 1
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/предложението не се приема/
Господин Милован Жан предложи да отпадне т.1 на ал.2 от чл. 93 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Берковица.
Господин Деян Еленков – Председател на Общински съвет – Берковица предложи
да бъде гласувано направеното предложение от г-н Милован Жан да отпадне т. 1 на ал. 2
от чл. 93 на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Берковица.
От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното предложение от гн Милован Жан да отпадне т. 1 на ал. 2 от чл. 93 на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Берковица.
За – 2

Против – няма

Въздържали се – 14

/предложението не се приема/
Г-н Деян Еленков предложи да се приеме промяната предложена от Постоянната
комисия по бюджет, финанси и следприватизационен контрол, 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. Преди да се пристъпи към гласуване, д-р Иван
Иванов направи предложение точките приети от комисиите да се гласуват по отделно.
За – 6

Против – няма

Въздържали се – 10

/предложението не се приема/
От присъстващите общински съветници, гласуваха направеното предложение да се
приеме проектът за решение по внесената докладна записка от господин Деян Еленков –
Председател на Общински съвет - Берковица, ведно с промените направени от
Постоянната комисия по бюджет, финанси и следприватизационен контрол, приети 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 – 11 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г.
Иванов, Е. Маркова, К. Статков, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/
Против – 1 /М. Жан/
Въздържали се – 4 /д-р И. Иванов, Д. Йоцов, П. Гришев, Л. Тодоров/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 843
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
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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 :
/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, след взето решение от Общински съвет – Берковица.
§ 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 съветник, който 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.
(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.
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Чл.93 (1) Председателят на Общински съвет – Берковица 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 като възнаграждението
му за съответното заседание се пресмята по формулата: възнаграждение на
отстранен общински съветник
е равно на полагащо се възнаграждение за
съответното заседание по брой докладни, в които е участвал към общ брой докладни
за заседанието.
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.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия по предложения за промени в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Берковица.
ИЗКАЗА СЕ: М. Жан.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбС.
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 № 844
1. На основание чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Берковица, Общински съвет – Берковица избира от състава на
общинските съветници 5 /пет/ членна Временна комисия по предложения за промени в
действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица в
състав:
1. д-р Георги Зарков
2. Горан Атанасов
3. Любомир Тодоров
4. Елина Маркова
5. инж. Ангел Ангелов.
2. Общински съвет – Берковица избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Временната комисия
по предложения за промени в действащия Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Берковица общинския съветник д-р ГЕОРГИ ЗАРКОВ.
3. Общински съвет – Берковица дава съгласие срокът на дейност на Временната
комисия да е до 19.11.2021 г., включително, като за преустановяване на дейността си
комисията да изготви и представи пред ОбС-Берковица отчет за извършената работа.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От МИЛОВАН ЖАН,
Общински съветник в Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Цялостна проверка на документацията по проекта „Реконструкция на част от
площад „Йордан Радичков“ и пълна ревизия на изпълнението на проекта с включени
всички необходими експертизи.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, П. Гришев, Н. Кралева, инж. М. Доцов, К. Статков, Д. Еленков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от гн Милован Жан и направените предложения по време на заседанието.
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 – 2 /Г. Иванов, Н. Кралева/
Въздържали се – 4 /П. Гришев, Г. Генов, д-р Г. Зарков, Д. Еленков/
Общински съвет - Берковица прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 845
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с точка 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Берковица взема
Решение да се създаде временна комисия за ревизия на проекта „Реконструкция на част от
площад „Йордан Радичков“ в състав:
1.инж. Ангел Ангелов – общински съветник
2.Калин Статков – общински съветник
3.Мирослав Илиев – общински съветник
4.Милован Жан – общински съветник
5.Горан Атанасов – общински съветник
6.Емануела Петкова – представител на МГИ
7.Георги Ганов – представител на МГИ
2.Общински съвет - Берковица възлага на кмета със Заповед да определи двама
представители на Общинска администрация – Берковица.
3.Общински съвет – Берковица избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Временната комисия
за ревизия на проекта общинския съветник г-н КАЛИН СТАТКОВ.
4.Общински съвет – Берковица възлага на комисията на 15.11.2021 г. да започне
работа и до 15.12.2021 г. да извърши техническа и финансова проверка на проекта и да
изготви подробен доклад за сесията на през месец декември.
5.Комисията да покани външни експерти за извършване на проверка и определи
тяхното възнаграждение.
6.Общински съвет – Берковица възлага на кмета в срок до един месец след
приключване на работата на временната комисия да заплати на експертите за извършената
работа за сметка на бюджета на Общинска администрация.
7.Заседанията на комисията да бъдат публични, да се провеждат в Заседателната
зала на община Берковица и да се предават on-line.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От МИЛОВАН ЖАН,
Общински съветник в Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет
– Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, П. Гришев, инж. М. Доцов, К. Статков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
Комисията по местно самоуправление, обществен ред, сигурност, граждански права,
молби и жалби на граждани да не се разглежда внесената докладна записка, тъй като не
отговаря на разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Берковица.
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За – 14 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, 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
Отсъства от залата – 1 /д-р Г. Зарков/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 846
Общински съвет – Берковица не приема да се разглежда внесената докладна
записка РД-92-00-1383 от г-н Милован Жан относно предсрочно прекратяване
правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица, тъй като не отговаря на
разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Берковица.
ПИТАНЕ
От жители, собственици на къщи, имоти и инвеститорите в горния квартал на с.
Бързия ограничен от ул. Петроханска и ул. Пръшковица и искане за насърчителни
мерки от „Ла Фабрика“ ЕООД,
гр. Берковица
ОТНОСНО: Проблеми с водоснабдяването.
ИЗКАЗАХА СЕ: П. Гришев, д-р И. Иванов, инж. М. Доцов.
Присъстващите общински съветници приеха за сведение питане с вх. № РД-92-001359/08.10.2021 г. от жители, собственици на къщи, имоти и инвеститорите в горния
квартал на с. Бързия ограничен от ул. Петроханска и ул. Пръшковица и искане за
насърчителни мерки с вх. № РД-92-00-1355/08.10.2021 г. от „Ла Фабрика“ ЕООД, гр.
Берковица относно проблеми с водоснабдяването.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отчет на „МБАЛ - Берковица“ ЕООД, счетоводен баланс, отчет за приходи и
разходи, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток към 30.09.2021 г.
ИЗКАЗАХА СЕ: М. Жан, С. Георгиева.
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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 № 847
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 отчет на „МБАЛ - Берковица“ ЕООД,
счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал и отчет за
паричния поток към 30.09.2021 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД и
финансови резултати от стопанска дейност към 30.09.2021 г., проблеми и мерки за
тяхното изпълнение.
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
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Р Е Ш Е Н И Е № 848
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 Отчет за дейността и финансовите
резултати от стопанската дейност към 30.09.2021 г., проблеми и мерки за тяхното
изпълнение.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От СПАСКА ГЕОРГИЕВА,
Заместник-кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Отчет на Туристическо дружество „Берковица“, гр. Берковица.
ИЗКАЗА СЕ: М. Жан.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА и допълнението към решението направена от Комисията по бюджет, финанси и
следприватизационен контрол след думата „отчет“ да се добави изразът „за изразходената
субсидия през“.
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 № 849
Общински съвет - Берковица приема отчета за изразходената субсидия през 2020 г.
на Туристическо дружество „Берковица“ в Община Берковица.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на общия устройствен план
(ОУП) на Община Берковица през 2020 г.
ИЗКАЗА СЕ: М. Жан, М. Иванова, инж. М. Доцов.
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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, 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 № 850
Общински съвет – Берковица приема Годишен доклад за изпълнение на общия
устройствен план (ОУП) на Община Берковица през 2020 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасето на
имотите, през които следва да премине кабелното трасе на захранваща линия HH 1 kV за
нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1074 на Път II-81 ,, МонтанаГинци” км 53+960, с цел одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.
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
Отсъства от залата – 1 /К. Статков/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 851
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 129, ал. 1, чл. 150, ал. 6 от ЗУТ Общински съвет
- Берковица:
1.Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за имотите, през които
следва да премине кабелното трасе на захранваща линия HH 1 kV за нуждите на
стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1074 на Път II-81 ,, Монтана-Гинци” км
53+960.
2.Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите по ЗУТ, с цел
одобряването на КПИИ за ,,Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1074 на Път II-81 ,, Монтана-Гинци”
км 53+960, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща
технически допустима максимална маса над 3,5 т /Тол/ и на база време за леки автомобили
с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. /електронна винетка/.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От КАЛИН СТАТКОВ,
Общински съветник в Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за проверка на изпълнението на строителномонтажните работи по проекта „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“.
ИЗКАЗА СЕ: К. Статков.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от гн Калин Статков докладната записка да се оттегли.
За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, 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
Отсъства от залата – 1 /д-р Г. Зарков/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 852
Общински съвет – Берковица дава съгласие да се оттегли докладна записка РД-9200-1392 от Калин Статков относно създаване на Временна комисия за проверка на
изпълнението на строително-монтажните работи по проекта „Реконструкция на част от
площад „Йордан Радичков“.
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Берковица
ПО ТРЕТА ТОЧКА
„Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси”
В точка Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси
господин Милчо Доцов отбеляза, че на септемврийската сесия е поставил въпрос за
масите срещу закусвалнята на ул. Александовска, които пречат на пешеходците и
подчерта, че не е получил до днес отговор ще бъдат ли подменени с по-малки. В отговор
г-жа Спаска Георгиева съобщи, че е направена проверка на място и още днес ще бъдат
махнати големите маси.
Думата взе д-р Иван Иванов, който отново постави въпроса за тротоара от
Полицията към киното, като попита ще бъде ли ремонтиран и, ако не, то тогава да се
обезопаси. Г-н Иванов отбеляза, че преди време е информирал за необходимостта от
поставяне на указателна табела /знак/ до Шишкова къща за забранен завой на ляво.
Господин Милован Жан попита защо не е изпълнено решението на Общински
съвет за ремонта на ул. Вардар, където срока е 15.09.2021 г. и добави, че хората от с.
Балювица и с. Черешовица се интересуват кога ще бъдат взети мерки за ремонтиране на
най-належащите участъци от пътната инфраструктура до двете села. Г-н Деян Еленков
връчи на г-н Милован Жан писмена справка от Кмета на Община Берковица – г-жа
Димитранка Каменова за направените разходи за празника на града.
В края на заседанието г-н Добромир Йоцов попита готова ли е докладната записка
за финансово подпомагане на „ВиК – Берковица“ ЕООД със сумата от 50 000 лв. В
отговор г-жа Спаска Георгиева обясни, че такава докладна не е изготвена, тъй като
увеличаването на капитала на едно дружество не е шега и запозна всички присъстващи с
обяснителна записка подготвена от г-жа Бориславка Костова – Главен счетоводител на
Общинска администрация – Берковица, в която тя е описала защо не може за два часа да
се изготви така бързо подобна докладна. Въпросите за състоянието на „ВиК-Берковица“
ЕООД бяха дискутирани и от господин Калин Статков, г-н Милован Жан и г-жа Надя
Кралева.
След изчерпване на материалите, Общински съвет - Берковица приключи своята
работа и председателят закри заседанието в 17.30 часа.

ПРОТОКОЛИСТ:
/Мариета Русимова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Деян Еленков/

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ:
/адв. Апостол Иванов/
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