Протокол № 8 от 17 март 2020 г. Общински съвет
Берковица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
ПРОТОКОЛ
№ 8
Днес, 17 март 2020 година, се проведе извънредна сесия на Общински съвет –
Берковица, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и 5, и чл. 29, ал. 3
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка
с искане на кмета на община Берковица, от 16.00 часа, в заседателната зала на Община
Берковица.
Присъстваха – 16 общински съветници
Отсъстващи – 1 общински съветник – инж. Борис Цветков – по уважителни
причини.
Присъстваха още: Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Спаска
Георгиева – Заместник-кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Заместник-кмет на
Община Берковица, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, специалисти от
Общинска администрация - Берковица, граждани.
Господин Милован Жан – Председател на Общински съвет – Берковица откри и
ръководи сесията, като преди да обяви дневния ред, съобщи на всички присъстващи, че
извънредното заседание, предвид обявеното от Народното събрание извънредно
положение в страната по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и
въведените със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки 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 и във връзка с
Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно
положение върху цялата територия на Република България, считано от 13.03.2020 г. до
13.04.2020 г. /обн. ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г./, председателят подложи на гласуване
предложението извънредното заседание на общинския съвет на 17.03.2020 година да бъде
закрито.

От присъстващите общински съветници гласуваха предложения от председателя
проект на решение, а именно: „На основание чл. 30, ал. 1, изречение от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с Решение на
Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение върху
цялата територия на Република България, считано от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. /обн.
ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г./, Общински съвет – Берковица дава съгласие извънредното
заседание на 17.03.2020 г. да бъде закрито.“.
За – 13 /М. Жан, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Еленков, Д.
Йоцов, Е. Маркова, К. Статков, Л. Тодоров, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
1

Протокол № 8 от 17 март 2020 г. Общински съвет
Берковица
Против – 1 /инж. М. Доцов/
Въздържали се – 2 /д-р И. Иванов, инж. А. Ангелов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 180
На основание чл. 30, ал. 1, изречение второ от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с Решение на Народното събрание
на Република България за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на
Република България, считано от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. /обн. ДВ бр. 22 от
13.03.2020 г./, Общински съвет – Берковица дава съгласие извънредното заседание на
17.03.2020 г. да бъде закрито.
След взимане на решение за провеждане на закрито заседание, председателят на
общинския съвет помоли присъстващите външни лица да напуснат залата в съответствие с
разпоредбите на Правилника на ОбС-Берковица.
Преди да бъде гласуван обявения дневен ред господин Доцов взе думата и
предложи докладната записка за утвърждаване на решение на комисията за избор на
кандидат за Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, предвид интереса на
гражданите да се отложи за редовната сесия на общинския съвет. В отговор, господин
Милован Жан разясни, че редовната сесия на Общински съвет – Берковица ще се проведе
на 27.03.2020 г. отново при закрити врати, но въпреки това подложи на гласуване
направеното от инж. Милчо Доцов предложение т. 5 от дневния ред да отпадне.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
господин Доцов да отпадне т. 5 от дневния ред.
За – 3 /инж. А. Ангелов, инж. М. Доцов, М. Илиев/
Против – няма
Въздържали се – 13 /М. Жан, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов, Д.
Еленков, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, Н. Кралева, П.
Гришев/
/предложението не се приема/
Господин Милован Жан предложи да се гласува предварително обявения дневен
ред.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение да се
приеме оповестения дневния ред.
За – 14 /М. Жан, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Еленков, Д.
Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, Н. Кралева, П.
Гришев/
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Против – 1 /инж. А. Ангелов/
Въздържали се – 1 /М. Илиев/
Общински съвет - Берковица прие
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Докладна относно издаване на запис на заповед от Община Берковица в полза на
ДФ Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление на Сдружение
„Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
2.Докладна относно промяна на Решение № 1816 от Протокол № 84/27.09.2019 г.,
във връзка с Решение № 1296 от Протокол № 65/27.07.2018 г. на Общински съвет –
Берковица по отношение на финансовите параметри на дългосрочния общински дълг.
3.Докладна относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма
на Община Берковциа, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за
Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.
4.Докладна относно създаване на Временна комисия за промени в местната
Наредба за управление на общинските пътища.
5.Докладна относно представяне за утвърждаване на решение на комисията за
избор на кандидат за Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, Община
Берковица.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Берковица в полза на ДФ Земеделие,
обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление на Сдружение „Местна
инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА.
За – 16 /М. Жан, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов,
Д. Еленков, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов,
М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
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Против – няма
Въздържали се – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 181
1. Общински съвет – Берковица упълномощава Кмета на Община Берковица
Димитранка Замфирова Каменова да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“, в размер на 66 464.00 лв.
(шестдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и четири лв. и 00 ст.) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2020 г., в срок до 6
(шест) месеца след изтичане на календарната 2020 година, определена за изпълнение на
дейностите и разходите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по заявление с № 19-19-2-0128/25.09.2019 г. на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“,
одобрено със Заповед № РД 09-171/24.02.2020 г. на Заместник-министъра на земеделието,
храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРСР за периода 2014 – 2020
г., или 30 юни 2021 година.
2. Възлага на Димитранка Замфирова Каменова, в качеството й на представляващ
Сдружението, да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане
за 2020 г. на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 и чл. 28 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за
прилагане на подмярка 19.4 по Заповед № 09-171/24.02.2020 г. на Заместник-министъра на
земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. за
одобрение на планираните дейности и разходи за 2020 г. по заявление № 19-19-2-0128/25.09.2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие“, във връзка с изпълнение Споразумение № РД
50-141 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и
Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 1816 от Протокол № 84/27.09.2019 г., във връзка с
Решение № 1296 от Протокол № 65/27.07.2018 г. на Общински съвет – Берковица по
отношение на финансовите параметри на дългосрочния общински дълг.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА.
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За – 16 /М. Жан, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов,
Д. Еленков, 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 – няма
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 182
Общински съвет - Берковица променя Решение № 1816 на Общински съвет,
Протокол № 84 от 27.09.2019 година, във връзка с Решение № 1296 на Общински съвет,
Протокол № 65 от 27.07.2018 година, по отношение на финансовите параметри на
дългосрочния общински дълг както следва:
В частта – условия за погасяване:
Било: - срок на погасяване – до 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
Да стане: - срок на погасяване - до 25.12.2020 година - до 8 /осем/ месеца, считано от
датата на последно договорения срок за издължаване на кредита / 25.04.2020 г./ съгласно
погасителния план по договора за Кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на Община
Берковциа, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните
финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА.
За – 16 /М. Жан, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов,
Д. Еленков, 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 – няма
5

Протокол № 8 от 17 март 2020 г. Общински съвет
Берковица

Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 183
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 март 2020 г.,
както следва:
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
БИЛО
РАЗЛИКА СТАВА
СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
ФУНКЦИЯ І ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ НА
ОСОЛНАТА СРЕДА
& 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ
1. Проектиране,авторски надзори строителен
надзор на обекти
& 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
Закупуване на Бус тип самосвал – двойна
2. кабина – ОбМ Комунални дейности –
Берковица

153 202

0

-15 000

138 202

+ 15 000

15 000

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От МИЛОВАН ЖАН,
Председател на Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за промени в местната Наредба за
управление на общинските пътища
ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбС.
За – 15 /М. Жан, инж. А. Ангелов, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов,
Д. Еленков, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев,
Н. Кралева, П. Гришев/
Против – няма
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Въздържали се – 1 /К. Статков/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 184
I. Общински съвет – Берковица дава съгласие да бъдат изготвени промени в
действащата Наредба за управление на общинските пътища /приета с Решение № 192 от
Протокол № 11/11.06.2014 г., изм. и доп. с Решение № 235 от Протокол № 13/05.09.2008 г.
и изм. и доп. с Решение № 826 от Протокол № 47/26.05.2017 г./ по отношение
ограничаване на тонажа на превозвания товар и налагане на строги санкции на
нарушителите с цел спиране преминаването на тежка техника към Зона „Ком“,
„Хайдушките водопади“ и „Здравченица“.
II.На основание чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Правилника на ОбС – Берковица избира
Временна комисия за изготвяне на промени в действащата Наредба за управление на
общинските пътища в състав:
1. Пламен Илиев – председател на Постоянната комисия по местно
самоуправление, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на
граждани
2. Гроздан Генов – председател на Постоянната комисия по туризъм, селско и
горско стопанство и екология
3. Добромир Йоцов – председател на Постоянната комисия по териториално и
селищно устройство
4. Любомир Тодоров – председател на Постоянната комисия по икономика,
приватизация и инвестиционна политика
5. Надя Кралева – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси
6. Горан Атанасов – председател на Постоянната комисия по образование, наука,
култура, младежта, спорта и вероизповеданията
7. д-р Георги Зарков - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности
8. Деян Еленков – председател на Постоянната комисия по европейска, социална,
етническа и демографска интеграция и връзка с граждански общества
9. Атанас Георгиев – заместник-кмет с ресор „Земеделие, гори, екология,
териториално и селищно устройство
10. Биляна Салтирова – инспектор „Околна среда“
11. Зоя Иванова - юрист.
III. Общински съвет – Берковица избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Временната
комисия по изготвяне на промени в действащата Наредба за управление на общинските
пътища ПЛАМЕН ИЛИЕВ - председател на Постоянната комисия по местно
самоуправление, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на
граждани.
IV. Общински съвет – Берковица дава съгласие срокът на дейност на Временната
комисия да е до 30.05.2020 г., като за преустановяване на дейността си комисията да
изготви и представи пред ОбС-Берковица отчет за извършената работа.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ЛЮБОМИР ТОДОРОВ,
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Протокол № 8 от 17 март 2020 г. Общински съвет
Берковица
Общински съветник в Общински съвет - Берковица
ОТНОСНО: Представяне за утвърждаване на решение на комисията за избор на кандидат
за Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, Община Берковица.
ИЗКАЗАХА СЕ: инж. М. Доцов, К. Статков, Л. Тодоров, М. Илиев, Д. Каменова, инж. А.
Ангелов,
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбС.
За – 14 /М. Жан, д-р Г. Зарков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Еленков, Д.
Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, М. Илиев, Н. Кралева, П.
Гришев/
Против – 1 /инж. А. Ангелов/
Въздържали се – няма
Не участва в гласуването – 1 /инж. М. Доцов/
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 185
1. Общински съвет – Берковица утвърждава Даниела * Захариева за Управител на
общинско дружество „ВиК- Берковица” ЕООД гр. Берковица.
2. Общински съвет – Берковица освобождава инж. Сергей * Иванов от Управител
на „ВиК-Берковица” ЕООД, гр. Берковица, поради провеждането на конкурс и избор на
нов управител, без да го освобождава от отговорност.
3. Общински съвет – Берковица упълномощава кмета на Община Берковица да
сключи договор за управление на дружеството с Даниела * Захариева.
4. Общински съвет – Берковица определя месечно възнаграждение на управителя в
размер на 2,5 средни месечни брутни заплати на едно лице в дружеството, определени от
начислените средства за работна заплата за съответния месец.
5. Общински съвет – Берковица възлага на новия управител да предприеме
вписване на промените в Търговския регистър съгласно реда и условията в Търговския
закон.

След изчерпване на материалите извънредното заседание приключи в 16.31 часа.
ПРОТОКОЛИСТ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Мариета Русимова/

/Милован Жан/

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ:
/адв. Зоя Иванова/
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