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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№  58 

 
 Днес, 28 октомври 2022 година, се проведе от редовно заседание на 

Общински съвет – Берковица, от 13.00 часа, в Заседателната зала на 

Община Берковица. 

 

 Присъстваха – 17 общински съветника 

 Отсъстващи – няма 

 

Присъстваха още: г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община 

Берковица, г-жа Спаска Георгиева – Заместник-кмет, г-н Атанас Георгиев 

– Заместник-кмет, специалисти от Общинска администрация – Берковица. 

Господин Деян Еленков – Председател на Общински съвет – 

Берковица откри и ръководи сесията, като преди да обяви предложения 

дневен ред за днешното редовно заседание отбеляза, че към втора точка са 

постъпили за обсъждане и разглеждане две допълнително внесени 

докладни записки, които са разгледани в Постоянната комисия по бюджет, 

финанси и следприватизационен контрол и Постоянната комисия по 

икономика, приватизация и инвестиционна политика към Общински съвет 

– Берковица.  

-Докладна РД-92-00-2120 относно корекция на Бюджета на Община 

Берковица за 2022 г.; 

-Докладна РД-92-00-2122 относно намаляване на цена на движими 

вещи – частна  общинска собственост  и провеждане на втори търг за 

продажба. 
 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение да се включи към оповестения дневен ред за разглеждане 

допълнително внесените докладни записки. 

За – 17      Против – няма      Въздържали се – няма 

/предложението се приема/ 
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Председателят подложи на гласуване направеното предложение да се 

приеме оповестеният дневен ред с допълнително внесените докладни 

записки. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение да се приеме оповестеният дневен ред с допълнително 

внесените докладни записки. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

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. 

 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбС. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, 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 № 1199 

 

Общински съвет – Берковица приема за сведение Анализ за 

състоянието на оперативната обстановка и отчет на извършената работа от 

служителите на Районно управление на МВР гр. Берковица за периода от 

01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

 
„ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ” 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От СПАСКА ГЕОРГИЕВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Анализ на финансовото  и икономическо състояние на 

„Водоснабдявана и канализация - Берковица“ ЕООД за периода 01.07.2022 

г. – 30.09.2022 г. 

ИЗКАЗАХА СЕ: К. Статков, Д. Каменова, инж. М. Доцов, инж. Й. 

Йорданов, Д. Еленков, М. Жан. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 
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За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – 1 /М. Жан/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1200 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 3 от 

Наредбата  за реда за упражняване  правата на  собственост в 

търговските  дружества, участието в граждански  дружества и 

сключването на  договори за съвместна дейност с община Берковица, 

Общински съвет - Берковица приема за сведение  Анализ на  финансовото  

и икономическо състояние от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. на  

„Водоснабдявана и канализация - Берковица“ ЕООД, счетоводен баланс 

към 30.09.2022 г.,  отчет за приходите и разходите  до 30.09.2022 г., отчет 

за паричните потоци за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г., отчет за 

собствения капитал към 30.09.2022 г., справка за  нетекущите дълготрайни 

активи към 30.09.2022 г. 

2. Общински съвет – Берковица приема представените проблеми 

и набелязаните мерки за тяхното решаване. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Отчет за  финансовото и икономическо състояние за третото 

тримесечие  на  2022 г. на  „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 
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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 

 

 Отсъства от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1201 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 3 от 

Наредбата  за реда за упражняване  правата на  собственост в 

търговските  дружества, участието в граждански  дружества и 

сключването на  договори за съвместна дейност с община Берковица, 

Общински съвет - Берковица приема за сведение Анализ за  финансовото  

състояние към 30.09.2022 г., отчет за приходите и разходите към 

30.09.2022 г., счетоводен баланс към 30.09.2022 г., отчет за паричните 

потоци към 30.09.2022 г. и отчет за собствения капитал  от 01.01.2022 г.  до 

30.09.2022 г.  на  „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица. 

2. Общински съвет – Берковица приема представените проблеми 

и набелязаните мерки за тяхното решаване. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Одобряване на годишен отчет на Община Берковица за 

осъществената концесионна дейност и изпълнение на концесионен договор 

през 2021 г. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 
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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 

 

 Отсъства от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1202 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 2, 

т. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет – Берковица одобрява 

годишен отчет относно осъществената концесионна дейност през 2021 г. в 

община Берковица и изпълнението на концесионния договор /Приложение 

№1/. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на микробус за нуждите на 

Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 
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Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1203 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС чл. 5, ал. 1 и чл. 39 от  НРПУРОИ,  Общински съвет - Берковица  

предоставя  за безвъзмездно  управление и  ползване  движима вещ -  лек 

автомобил, марка  Мерцедес Спринтер 210 Д,  рама WDB9024721P887842,  

двигател № 60298000737723, с рег.№ М8093ВА на Общинско мероприятие 

„Комунални  дейности“. 

2. Общински съвет – Берковица  възлага на Кмета на община 

Берковица изпълнението на т. 1 от настоящото решение, като издаде 

Заповед за  разпоредителните действия с упоменатото МПС в т. 1. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.278 находящ се в 

гр. Берковица, местност Шалин дол. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1204 
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1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), 

Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна цена на 

Поземлен имот с идентификатор 03928.209.278 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, 

одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на 

АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-2584-01.04.2016 г. на 

Началник на СГКК - Монтана, Адрес на поземления имот: град 

Берковица, местност Шалин дол, Площ: 1665 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя, Категория на земята: 9, в размер на 10240,00 лева 

(десет хиляди двеста 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 03928.209.278 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, 

одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на 

АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-2584-01.04.2016 г. на 

Началник на СГКК - Монтана, Адрес на поземления имот: град 

Берковица, местност Шалин дол, Площ: 1665 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя, Категория на земята: 9, с начална тръжна цена в 

размер на 10240,00 лева (десет хиляди двеста и четиридесет лева). 

Сделката не подлежи на облагане с ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Берковица да организира 

провеждането на търга и сключи договора за продажба. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 
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ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.9 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1205 

 

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 03928.515.9 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“, площ 451 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: 2509, квартал: 22, парцел: III, в размер на 

5790,00 лв. (пет хиляди седемстотин и деветдесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.515.9 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 
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Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“, площ 451 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: 2509, квартал: 22, парцел: III, с начална 

тръжна цена в размер на 5790,00 лв. (пет хиляди седемстотин и деветдесет 

лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.  

3. Възлага на кмета на община Берковица да организира 

провеждането на търга и сключи договора за продажба. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.21 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1206 

 

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 03928.515.21 по кадастралната карта и 
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кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления 

имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“, площ 264 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: 2599, квартал: 20, парцел: VI, в размер на 

3390,00 лв. (три хиляди триста и деветдесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.515.21 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления 

имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“, площ 264 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: 2599, квартал: 20, парцел: VI, с начална 

тръжна цена в размер на 3390,00 лв. (три 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 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.157 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 
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За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1207 

 

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 03928.515.157 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления 

имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“, площ 178 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: квартал: 18а, парцел: I, в размер на 2290,00 

лв. (две хиляди двеста и деветдесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.515.157 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления 

имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“, площ 178 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: квартал: 18а, парцел: I, с начална тръжна цена 
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в размер на 2290,00 лв. (две хиляди двеста и деветдесет лева). Сделката 

подлежи на облагане с ДДС.  

3. Възлага на кмета на община Берковица да организира 

провеждането на търга и сключи договора за продажба. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.227 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 28. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1208 

 

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 03928.515.227 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 28, площ 511 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 
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Номер по предходен план: 2753, квартал: 2, парцел: XI, в размер на 

6560,00 лв. (шест хиляди петстотин и шестдесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.515.227 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 28, площ 511 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: 2753, квартал: 2, парцел: XI, с начална тръжна 

цена в размер на 6560,00 лв. (шест хиляди петстотин и шестдесет лева). 

Сделката подлежи на облагане с ДДС.  

3. Възлага на кмета на община Берковица да организира 

провеждането на търга и сключи договора за продажба. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.228 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 30. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 
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 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1209 

 

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 03928.515.228 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот няма данни за изменение, адрес на поземления 

имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 30, площ 603 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: 2754, квартал: 2, парцел: XII, в размер на 

7750,00 лв. (седем хиляди седемстотин и петдесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.515.228 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот няма данни за изменение., адрес на поземления 

имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 30, площ 603 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: 2754, квартал: 2, парцел: XII, с начална 

тръжна цена в размер на 7750,00 лв. (седем хиляди седемстотин 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 
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От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.270 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 30. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1210 

 

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 03928.515.270 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 30, площ 505 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: квартал: 5, парцел: II, в размер на 6490,00 лв. 

(шест хиляди четиристотин и деветдесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
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имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.515.270 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 30, площ 505 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: квартал: 5, парцел: II, с начална тръжна цена в 

размер на 6490,00 лв. (шест хиляди четиристотин и деветдесет лева). 

Сделката подлежи на облагане с ДДС.  

3. Възлага на кмета на община Берковица да организира 

провеждането на търга и сключи договора за продажба. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.375 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 21. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1211 
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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 03928.515.375 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 03.04.2020 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 21, площ 241 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: част от 2787, квартал: 7, парцел: част от I, в 

размер на 3100,00 лв. (три хиляди и сто 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 03928.515.375 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 03.04.2020 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 21, площ 241 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: част от 2787, квартал: 7, парцел: част от I, с 

начална тръжна цена в размер на 3100,00 лв. (три хиляди и сто 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 03928.516.95 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 1. 
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ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1212 

 

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 03928.516.95 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 03.04.2020 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 1, площ 1027 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 

03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: I, в размер 

на 13190,00 лв. (тринадесет хиляди сто и деветдесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.516.95 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 03.04.2020 г., адрес на поземления имот: 
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гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 1, площ 1027 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 

03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, парцел: I, с начална 

тръжна цена в размер на 13190,00 лв. (тринадесет хиляди сто и деветдесет 

лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.  

3. Възлага на кмета на община Берковица да организира 

провеждането на търга и сключи договора за продажба. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.109 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура № 3. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1213 

 

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 03928.516.109 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, 
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засягащо поземления имот е няма данни за изменение, адрес на 

поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 3, площ 

1091 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен 

идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, 

парцел: XV, в размер на 14120,00 лв. (четиринадесет хиляди сто и 

двадесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.516.109 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е няма данни за изменение, адрес на 

поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 3, площ 

1091 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен 

идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, 

парцел: XV, с начална тръжна цена в размер на 14120,00 лв. 

(четиринадесет хиляди сто и двадесет 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 03928.516.110 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 2. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 
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За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1214 

 

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 03928.516.110 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е няма данни за изменение, адрес на 

поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 2, площ 

1089 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен 

идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, 

парцел: I, в размер на 13990,00 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и 

деветдесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.516.110 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е няма данни за изменение, адрес на 

поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 2, площ 

1089 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен 

идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 35, 
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парцел: I, с начална тръжна цена в размер на 13990,00 лв. (тринадесет 

хиляди деветстотин и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с 

ДДС.  

3. Възлага на кмета на община Берковица да организира 

провеждането на търга и сключи договора за продажба. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.127 находящ се в 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 71. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1215 

 

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 03928.516.127 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 71, площ 560 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 
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ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 

03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 4, парцел: VIII, в размер 

на 7190,00 лв. (седем хиляди сто и деветдесет лева). 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 20, ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Берковица дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.516.127 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 18.08.2022 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 71, площ 560 кв.м., 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 

03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 4, парцел: VIII, с 

начална тръжна цена в размер на 7190,00 лв. (седем хиляди сто 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 ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за отдаване под наем на 

помещение–публична общинска собственост, находящ се в ПИ 

03928.512.586, чрез публичен търг с явно наддаване. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 
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 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1216 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7  във 

връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 45, т. 1 от 

Наредбата за  реда за придобиване, управление  и разпореждане с  

общинско имущество, Общински съвет – Берковица дава съгласие  за 

провеждане на процедура, чрез публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на Сграда с идентификатор 03928.512.586.1 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, 

одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителен Директор 

на АГКК; Последно изменение на  кадастралната карта и кадастралните  

регистри, засягащо  сградата: няма данни  за изменение; Сградата е 

разположена в поземлен имот  с идентификатор 03928.512.586; Застроена 

площ: 6 кв.м. (шест квадратни метра); Брой етажи: 1; Брой самостоятелни 

обекти в сградата: няма данни;  Предназначение: Постройка на 

допълващо застрояване; Стар идентификатор: 03928.512.76.3 Номер по 

предходен план: няма; 

2. Общински съвет – Берковица приема първоначална месечна 

наемна цена в размер на 16,72 лв. /шестнадесет лева и седемдесет и две 

стотинки/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе 

процедурата и сключи договор за наем. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част о имот – публична общинска 

собственост находящ се в УПИ IV, кв. 61а по регулационния план на гр. 

Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1217 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7  във 

връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост и чл.45, т.1 от 

Наредбата за  реда за придобиване, управление  и разпореждане с  

общинско имущество, Общински съвет – Берковица дава съгласие  за 

провеждане на процедура, чрез публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на  част от имот, с площ от 20 кв.м., в УПИ IV, квартал 

61a, плана на град Берковица  за поставяне на  временен обект „Павилион 

за кафе и закуски“ по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 10 години  при  

първоначална месечна наемна цена в размер на 50,77 лв. /петдесет  лева и 

седемдесет и седем стотинки/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с 

ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе 

процедурата и сключи договор за наем. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на  помещение  в сграда с идентификатор 

30301.300.314.1 без търг или конкурс за разполагане на телекомуникативно 

инфраструктурно оборудване находяща се в с. Замфирово, община 

Берковица. 
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ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1218 

 

I.На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 6 от Закон за общинската собственост (ЗОС)  и  

чл. 30, ал. 5  във връзка с 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), Общински съвет – 

Берковица: 

 1.Дава съгласие за отдаване  под наем без търг или конкурс  на обект 

общинска собственост – помещение  от 38,25 кв. м., находящо се на втори 

етаж  в западното крило на  сграда с идентификатор: 30301.300.314.1 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, общ. 

Берковица, област Монтана, представляваща Основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“ с. Замфирово,  УПИ I в квартал 70 по плана на с. 

Замфирово, както и  площ  от  покривното  пространство на същата сграда, 

за инсталиране и  използване на  телекомуникационни съоръжения и 

оборудване за срок   от  10 (десет) години.    

2. Определя  месечна наемна цена в размер на 765,00 лева. Сделката  

подлежи на облагане с ДДС.   

3. Възлага на Кмета на Община Берковица да сключи договор за 

наем с „А1 България“ ЕАД,  с ЕИК 131468980, като месечната наемна цена 

ще се актуализира всяка година спрямо годишния инфлационен индекс и 

при промяна на нормативните актове, включително и тези приемани от 

Общински съвет - Берковица относно наема. 
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХХV, кв. 22 находящ 

се в с. Ягодово, община Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1219 

 

1. На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), 

Общински съвет – Берковица приема изготвената пазарна оценка на 

Урегулиран поземлен имот ХХV, кв. 22, с площ около 765 кв.м. по 

плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, Улична и 

дворищна регулация е утвърдена със Заповед № РД-15-875/27.04.1963 г., 

Регулация променена със Заповед № РД-15-543/06.11.2017 г., при съседи: 

изток-УПИ ХIII, запад-улица, север-УПИ ХХIV, юг-УПИ ХIV, в размер на 

5500,00 лв. (пет хиляди и петстотин 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 
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провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

Урегулиран поземлен имот ХХV, кв. 22, с площ около 765 кв. м. по 

плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, Улична и 

дворищна регулация е утвърдена със Заповед № РД-15-875/27.04.1963 г., 

Регулация променена със Заповед № РД-15-543/06.11.2017 г., при съседи: 

изток-УПИ ХIII, запад-улица, север-УПИ ХХIV, юг-УПИ ХIV, с начална 

тръжна цена в размер на 5500,00 лв. (пет хиляди и петстотин лева). 
Сделката подлежи на облагане с ДДС.  

3. Възлага на кмета на община Берковица да организира 

провеждането на търга и сключи договора за продажба. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.514.6 находящ се в 

гр. Берковица, Промишлена зона. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1220 

 

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 03928.514.6 по кадастралната карта и 
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кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 13.01.2014 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, Промишлена зона, Площ: 1966 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, Предишен 

идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, в размер на 

12630,00 лв. (дванадесет хиляди шестстотин и тридесет 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 03928.514.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 13.01.2014 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, Промишлена зона, Площ: 1966 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, Предишен 

идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, с начална тръжна 

цена в размер на 12630,00 лв. (дванадесет хиляди шестстотин и тридесет 

лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.  

3. Възлага на кмета на община Берковица да организира 

провеждането на търга и сключи договора за продажба. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.17 находящ се в 

гр. Берковица, ул. „Незабравка“ № 4. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 
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За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – 1 /М. Жан/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1221 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 41, ал. 

2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 35, ал. 3 от 

ЗОС и чл. 35, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет – Берковица дава съгласие за продажба на Поземлен 

имот с идентификатор 03928.509.17 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със 

Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 13.06.2022 г., адрес на поземления имот: 

гр. Берковица, ул. „Незабравка“ № 4, Площ: 1214 кв.м., Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: 140, квартал: 14, парцел: II, на собствениците 

Илия Ангелов Васов с адрес: град Берковица, кв „Беговица“ ул. 

„Незабравка“ № 4 и Анита Петрова Чочкова, с адрес: град София, кв 

„Хаджи Димитър“ бл. 100, вх. Д, ап. 112, за сумата в размер от 11290,00 

лева (единадесет хиляди двеста и деветдесет лева). Сделката подлежи на 

облагане с ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Община Берковица, въз основа на решението 

на общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за продажба по ½ 

идеална част от имота общинска собственост на Илия Ангелов Васов с 

адрес: град Берковица, кв „Беговица“ ул. „Незабравка“ № 4 и Анита 

Петрова Чочкова, с адрес: град София, кв „Хаджи Димитър“ бл. 100, вх. Д, 

ап. 112, съгласно чл. 35, ал. 6 от ЗОС, по ред определен в наредбата по чл. 

8, ал. 2. 
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От СПАСКА ГЕОРГИЕВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на 

дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община 

Берковица за предстоящия зимен отоплителен сезон 2022 - 2023 г. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1222 

 

        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 предстоящите количества 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 2022-2023 г.     

       1.2. На пенсионерски клуб ,,Родолюбие,, с. Замфирово – 10 пр. м³  

(десет) дърва за огрев за задоволяване нуждите за отопление за 

предстоящия зимен отоплителен сезон 2022-2023 г.   
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       1.3. На кметство с. Бокиловци – 4 пр. м³ (четири) дърва за огрев за 

задоволяване нуждите за отопление за предстоящия зимен отоплителен 

сезон 2022-2023 г.    

      1.4. На кметство с. Песочница – 3 пр. м³ (три) дърва за огрев за 

задоволяване нуждите за отопление за предстоящия зимен отоплителен 

сезон 2022-2023 г.    

      1.5.  На кметство с. Ягодово 6 пр.м³ (шест) дърва за огрев за 

задоволяване нуждите за отопление за предстоящия зимен отоплителен 

сезон 2022-2023 г.    

      1.6.  На кметство с. Слатина и пенсионерският клуб в с. Слатина – 

10 пр. м³ (десет) дърва за огрев за задоволяване нуждите за отопление за 

предстоящия зимен отоплителен сезон 2022 -2023 г.     

      1.7.   На НЧ ,,Иван Вазов 1872‘‘ гр. Берковица –  40 пр. м³ 

(четиридесет) дърва за огрев за задоволяване нуждите  за отопление за 

предстоящия зимен отоплителен сезон 2022 – 2023 г.  

 

2. Възлага на Кмета на Община Берковица да извърши всички 

правни и фактически действия за изпълнения на решението.  

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на 

управител на „ВиК-Берковица“ ЕООД. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – 1 /М. Жан/ 
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Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1223 

 

 I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на 

конкурс за избор на управител на „ВиК - БЕРКОВИЦА “ ЕООД, която ще 

се проведе при следните етапи: 

 

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще 

бъдат допуснати само тези кандидати, които отговарят на поставените 

изисквания. 

2.Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

дружеството за тригодишен период. 

 

3.Събеседване с кандидатите. 

 

До събеседване се допускат кандидати, получили средноаритметична 

оценка на разработката т.2, не по-малко от 4,50. 

 

II. Определя изисквания, на които следва да отговарят кандидатите 

за допускане до участие в конкурса: 

 

1.да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, 

на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация 

Швейцария; 

 

2.да притежават висше  инженерно, икономическо или юридическо с 

образователно-квалификационна степен „магистър“. 

  

3.да имат най-малко пет години професионален опит на ръководна позиция 

в предприятие с основен предмет на дейност комунални услуги или най 

малко 5 години професионален опит във ВиК оператор, от които  2 години 

на ръководна позиция. 

 

4.да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани; 

 

5.да не са поставени под запрещение; 
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6.да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността 

Управител на публично предприятие; 

 

7.да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или 

неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, при което да са останали неудовлетворени кредитори; 

 

8.да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години, от което да са останали неудовлетворени 

кредитори; 

 

9.да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от 

ЗПКОНПИ; 

 

10.да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име; 

 

11.да не са съдружници в събирателни, командитни и дружества с 

ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на 

дружеството; 

 

12.да не са управители или членове на изпълнителни и контролни органи 

на друго публично предприятие, извършващо дейност сходна с тази на 

дружеството; 

 

13. Изискванията по т.10 и 11 се прилагат когато се извършва дейност, 

сходна с предмета на дейност на дружеството. 

 

III. Необходими документи за участие в конкурса. 
  

1.Заявление за участие в конкурса /приложение № 1/, към което се 

прилагат два отделни плика, както следва: 

 

2.Плик № 1 съдържащ необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие: Автобиография-

европейски формат; Свидетелство за съдимост; Диплома за завършено 

висше образование; Трудова и/или осигурителна книжка – копие; 

свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на 

длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на 

отчет; Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по 

чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП /приложение № 3/; Копия от други 
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документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на 

длъжността. Всички копия на документи да бъдат собственоръчно 

заверени вярно с оригинала. 

 

3.Плик № 2 съдържащ Програма за развитието и дейността на 

Дружеството за тригодишен период. Програмата следва да включва най-

малко следното съдържание: 

 

-Анализ и оценка на състоянието и дейността на дружеството 

-Тенденции и възможности за развитие на Дружеството 

-Определяне на целите, приоритетите, очакваните резултати в 

управлението, финансирането, структурата и организацията на дейност на 

Дружеството 

-Приложимост и етапи за реализиране на програмата. 

  

Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик. 

 

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата. 

Документите за участие в конкурса се приемат  в сградата на община 

Берковица, площад „Йордан Радичков“ №4 , ЦУИГ - партер, в срок до 30 

дни от публикуване на решението в официалният сайт на Община 

Берковица, както и в един централен и/или един местен вестник. 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от 

всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Подаването на документите 

се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се 

издава удостоверение /приложение № 2/. При явяване пред комисията 

всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му 

удостоверение. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, 

посочен в настоящото решение не се приемат.  

 

„ВиК-Берковица“ ЕООД предоставя на кандидатите за участие в конкурса 

документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено 

искане, придружено с декларация /приложение № 9/ от кандидата, че 

информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение 

конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за 

други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на 

документите ще се извършва в сградата на община Берковица, площад 

„Йордан Радичков“ №4 , ЦУИГ –партер.  

 

4.Критерии за оценка на разработката  
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- съответствие на проекта с нормативната уредба; 

- съответствие на формулираните цели и задачи за работата на 

Дружеството и съответствие   с предмета на дейност; 

-съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

Дружеството; 

  

IV. Критерии за оценка на събеседването: 

 

-обосновано представяне на приоритетите и задачите на Дружеството; 

-степен на познаване на нормативната уредба; 

-способност да се планират и взимат управленски решения; 

-административни умения, професионални и делови качества; 

-комуникативни способности и организационни способности; 

-способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем. 

  

V. Теми предмет на събеседването: 

 

1.Методи за подобряване на финансовото състояние на Дружеството; 

2.Нормативна уредба в областта на предмета на дейност на Дружеството. 

 

VI. Конкурсът ще се проведе на вторият  работен ден след изтичане 

на срока за подаване на документи от 10:00 часа в  сградата на Община 

Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 , заседателна зала - втори етаж.  

 

VII. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: 

 

Председател: Представител на Община Берковица, 

Секретар: Представител на Община Берковица - правоспособен юрист; 

Членове: 

1. Общински съветник 

2. Общински съветник; 

3. Общински съветник;  

Резервни  членове: 1.Общински съветник. 

   2.. Представител на Община Берковица 

  

VIII. Утвърждава проект на договора за възлагане на управлението 

на дружеството /приложение № 5/, както и приложенията към Докладната 

записка.  
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 IX. Приема правила за провеждане на конкурса и работа на 

комисията.  

 

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една 

втора от състава ѝ. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от 

броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води 

протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от 

всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа 

членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на 

конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – 

кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на 

декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от 

кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от 

процедурата и се замества от резервния член. 

 

Комисията провежда конкурса на три етапа: 

 

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания. 

 

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените 

документи, членовете на комисията следва да се съберат на заседание за 

разглеждане на представените документи. Комисията разглежда 

представените документи за съответствие с изискванията, като проверява 

за наличието на всички изискуеми документи. Комисията не допуска до 

участие в конкурса кандидати, които не отговарят на поставените 

изисквания или не са представили някой от изискуемите документи. 

 

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

 

Кандидатите, по реда на подаване на заявленията, излагат подробно пред 

комисията представените от тях програми, включително като отговарят на 

въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание. 

 

Комисията оценява представените от участниците програми по 

утвърдените критерии за оценка. 

 

Не се допускат до събеседване кандидати, които получат 

средноаритметична оценка, на представената от тях програма, по-малко от 

4,50. 
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ТРЕТИ ЕТАП – събеседване. 

 

Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите до този етап 

кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията, с цел 

установяване на компетенциите и качествата им по утвърдените критерии 

за оценка. Всеки членовете на комисията попълва формуляр /приложение 

№ 6/ за оценка на разработката на програмата за развитието и дейността на 

дружеството за тригодишен период. 

  

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по 

утвърдените критерии по шестобалната система, като най-високата оценка 

е 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като 

средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията. 

Всеки от членовете на комисията попълва формуляр /приложение № 7/ за 

оценка на проведеното събеседване с кандидатите за длъжност управител 

на „ВиК - БЕРКОВИЦА“ ЕООД, за всеки един от кандидатите. 

 

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сбор от оценката 

на представената програма и оценката от проведеното събеседване. 

Окончателното класиране се оформя във формуляр /приложение № 8/. 

 

До класиране се допускат кандидатите, получили средноаритметична 

оценка от оценката на представената програма и оценката от проведеното 

събеседване, не по-ниска от 4,50. 

 

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се 

класира кандидатът, получил най-висок брой точки. 

 

В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя 

протокол, с който предлага на Общинския съвет за одобрение кандидата, 

класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници. 

 

При одобряване на кандидата класиран на първо място за управител преди 

подписване на договора, същият представя Декларация, че не са налице 

пречки по чл. 20, ал. 1, т. 9 - т. 12 и по чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните 

предприятия /приложение № 4/.  

 

В петдневен срок от утвърждаване на класирането, комисията обявява 

класирането на определеното за това място и уведомява участниците за 

това. 
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X.  Делегира на Кмета на Община Берковица  да извърши 

необходимите действия за провеждане на конкурса. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на 

управител на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД. 

ИЗКАЗА СЕ: инж. М. Доцов. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от инж. Милчо Доцов в изискването за висше образование да 

се конкретизира степента, като се допълни решението в т. II, т. 2 след 

изразът: „висше образование“ да се добави изразът: „образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока“. 

  

За – 11  Против – няма  Въздържали се – 5 

 

Не участва в гласуването - 1 

 

/предложението се приема/ 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА и допълнението в решението направено от инж. 

Милчо Доцов в т. II, т. 2 след изразът: „висше образование“ да се добави 

изразът: „образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-

висока“. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 
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Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1224 

 

I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на 

конкурс за избор на управител на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ  БЕРКОВИЦА“ 

ЕООД, която ще се проведе при следните етапи: 

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще 

бъдат допуснати само тези кандидати, които отговарят на поставените 

изисквания. 

2.Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

дружеството за тригодишен период. 

3.Събеседване с кандидатите. 

До събеседване се допускат кандидати, получили средноаритметична 

оценка на разработката т.2, не по-малко от 4,50. 

II. Определя изисквания, на които следва да отговарят кандидатите 

за допускане до участие в конкурса: 

1.да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, 

на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация 

Швейцария; 

2.да притежават висше образование,  образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ или по-висока; 

3.да имат най-малко пет години професионален опит; 

4.да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани; 

5.да не са поставени под запрещение; 

6.да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността 

Управител на публично предприятие; 
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7.да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или 

неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, при което да са останали неудовлетворени кредитори; 

8.да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години, от което да са останали неудовлетворени 

кредитори; 

9.да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от 

ЗПКОНПИ; 

10.да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име; 

11.да не са съдружници в събирателни, командитни и дружества с 

ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на 

дружеството; 

12.да не са управители или членове на изпълнителни и контролни органи 

на друго публично предприятие, извършващо дейност сходна с тази на 

дружеството; 

13.Изискванията по т.10 и 11 се прилагат когато се извършва дейност, 

сходна с предмета на дейност на дружеството.  

III. Необходими документи за участие в конкурса. 

1.Заявление за участие в конкурса /приложение № 1/, към което се 

прилагат два отделни плика, както следва: 

2.Плик №1 съдържащ необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие: Автобиография-

европейски формат; Свидетелство за съдимост; Диплома за завършено 

висше образование; Трудова и/или осигурителна книжка – копие; 

свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на 

длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на 

отчет; Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по 

чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП /приложение № 3/; Копия от други 

документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на 

длъжността. Всички копия на документи да бъдат собственоръчно 

заверени вярно с оригинала. 
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3.Плик № 2 съдържащ Програма за развитието и дейността на 

Дружеството за тригодишен период. Програмата следва да включва най-

малко следното съдържание: 

-Анализ и оценка на състоянието и дейността на дружеството 

-Тенденции и възможности за развитие на Дружеството 

-Определяне на целите, приоритетите, очакваните резултати в 

управлението, финансирането, структурата и организацията на дейност на 

Дружеството 

-Приложимост и етапи за реализиране на програмата. 

Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик. 

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата. 

Документите за участие в конкурса се приемат  в сградата на община 

Берковица, площад „Йордан Радичков“ №4 , ЦУИГ - партер, в срок до 30 

дни от публикуване на решението в официалният сайт на Община 

Берковица както и в един централен и/или един местен вестник. 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от 

всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Подаването на документите 

се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се 

издава удостоверение /приложение № 2/. Заявленията, които са подадени 

след изтичане на срока, посочен в настоящото решение не се приемат. 

 „Обредни дейности Берковица“ ЕООД предоставя на кандидатите за 

участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността 

и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното 

писмено искане, придружено с декларация /приложение № 9/ от кандидата, 

че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение 

конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за 

други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на 

документите ще се извършва в сградата на община Берковица, площад 

„Йордан Радичков“ №4 , ЦУИГ – партер.  

4.Критерии за оценка на разработката  

- съответствие на проекта с нормативната уредба; 
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- съответствие на формулираните цели и задачи за работата на 

Дружеството и съответствие   с предмета на дейност; 

-съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

Дружеството. 

IV. Критерии за оценка на събеседването,: 

-обосновано представяне на приоритетите и задачите на Дружеството; 

-степен на познаване на нормативната уредба; 

-способност да се планират и взимат управленски решения; 

-административни умения, професионални и делови качества; 

-комуникативни способности и организационни способности; 

-способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем. 

V. Теми предмет на събеседването: 

1.Методи за подобряване на финансовото състояние на Дружеството. 

2.Нормативна уредба в областта на предмета на дейност на Дружеството. 

VI. Конкурсът ще се проведе на третият работен ден след изтичане 

на срока за подаване на документи от 10:00 часа в  сградата на Община 

Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 , заседателна зала - втори етаж.  

VII. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: 

Председател: Представител на Община Берковица, 

Секретар: Представител на Община Берковица - правоспособен юрист; 

Членове: 

1.Общински съветник; 

2. Общински съветник; 
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3. Общински съветник; 

Резервни  членове: 1.Общински съветник. 

   2.. Представител на Община Берковица 

 

VIII. Утвърждава проект на договора за възлагане на управлението 

на дружеството /приложение № 5/, както и приложенията към Докладната 

записка.  

IX. Приема правила за провеждане на конкурса и работа на 

комисията. 

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една 

втора от състава ѝ. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от 

броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води 

протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от 

всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа 

членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на 

конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – 

кандидати, Ако член на комисията установи, че изискванията на 

декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от 

кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от 

процедурата и се замества от резервния член. 

Комисията провежда конкурса на три етапа: 

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания. 

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените 

документи, членовете на комисията следва да се съберат на заседание за 

разглеждане на представените документи. Комисията разглежда 

представените документи за съответствие с изискванията, като проверява 

за наличието на всички изискуеми документи. Комисията не допуска до 

участие в конкурса кандидати, които не отговарят на поставените 

изисквания или не са представили някой от изискуемите документи. 

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 
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Кандидатите, по реда на подаване на заявленията, излагат подробно пред 

комисията представените от тях програми, включително като отговарят на 

въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание. 

Комисията оценява представените от участниците програми по 

утвърдените критерии за оценка 

Не се допускат до събеседване кандидати, които получат 

средноаритметична оценка, на представената от тях програма, по-малко от 

4,50. Всеки членовете на комисията попълва формуляр /приложение № 6/ 

за оценка на разработката на програмата за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период. 

ТРЕТИ ЕТАП – събеседване. 

Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите до този етап 

кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията, с цел 

установяване на компетенциите и качествата им по утвърдените критерии 

за оценка. 

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по 

утвърдените критерии по шестобалната система, като най-високата оценка 

е 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като 

средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията. 

Всеки от членовете на комисията попълва формуляр /приложение № 7/ за 

оценка на проведеното събеседване с кандидатите за длъжност управител 

на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД, за всеки един от кандидатите. 

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сбор от оценката 

на представената програма и оценката от проведеното събеседване. 

Окончателното класиране се оформя във формуляр /приложение № 8/. 

До класиране се допускат кандидатите, получили средноаритметична 

оценка от оценката на представената програма и оценката от проведеното 

събеседване, не по-ниска от 4,50. 

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се 

класира кандидатът, получил най-висок брой точки. 

В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя 

протокол, с който предлага на Общинския съвет за одобрение кандидата, 

класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници. 
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При одобряване на кандидата класиран на първо място за управител преди 

подписване на договора, същият представя Декларация, че не са налице 

пречки по чл. 20, ал. 1, т. 9 - т. 12 и по чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните 

предприятия /приложение № 4/.  

В петдневен срок от утвърждаване на класирането, комисията обявява 

класирането на определеното за това място и уведомява участниците за 

това. 

X.  Делегира на Кмета на Община Берковица  да извърши 

необходимите действия за провеждане на конкурса. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1145 от Протокол № 54/29.08.2022 г. на 

Общински съвет – Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1225 

 

Общински съвет – Берковица отменя свое Решение № 1145 от 

Протокол № 54/29.08.2022 г.  

 



Протокол № 58 от 28 октомври 2022 г. Общински съвет 
Берковица 

 

48 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Намаляване на цена на движими вещи – частна  общинска 

собственост  и провеждане на втори търг за продажба. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1226 

 

 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  

чл.38, ал.4   във връзка с ал.1 и ал.2  и чл.46, ал.4, т.5  от Наредбата  за 

реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет - Берковица  дава съгласие  да бъдат намалени цените с 

20%  на движимите вещи  и  да  се проведе  втори нов публичен   търг  с 

явно  наддаване  за продажба на следните вещи – частна общинска 

собственост: 

 Лек автомобил УАЗ 31514, рег.№ М 6836 АК  

 Лек автомобил УАЗ 3909, рег.№ М 1569 АМ  

 Лек автомобил ВАЗ 21213, рег.№ М 7199 АМ  

 Лек автомобил КИА СОРЕНТО, рег.№ М 8997 ВХ  

 Рендовална, инв. № 1217013, вид актив: ММП  

 Банциг, инв. № 1201017, вид актив: ММП   
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2. Общински съвет – Берковица определя  началната  продажна  

цена  както следва: 

 Лек автомобил УАЗ 31514, рег.№ М 6836 АК – 1600,00 лв. без ДДС.  

 Лек автомобил УАЗ 3909, рег.№ М 1569 АМ –  1280,00 лв. без ДДС. 

 Лек автомобил ВАЗ 21213, рег.№ М 7199 АМ – 800,00 лв. без ДДС. 

 Лек автомобил КИА СОРЕНТО, рег.№ М 8997 ВХ – 2400,00 лв. без 

ДДС. 

 Рендовална, инв. № 1217013, вид актив: ММП – 320,00 лв. без ДДС. 

 Банциг, инв. № 1201017, вид актив: ММП – 344,00 лв. без ДДС.   
 

Сделките подлежат на облагане с ДДС.    

Определя депозит 10% от първоначалната тръжна цена. 

 3.При неявяване на купувач и след намаляване на  цената, вещите се 

бракуват. 

 4. Общински съвет – Берковица възлага на Прокуриста на ВиК – 

Берковица“ ЕООД да организира провеждането на публичен търг с явно 

наддаване  и сключи  договор за покупко – продажба със спечелилия 

участник. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От СПАСКА ГЕОРГИЕВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен 

ангажимент за увереност на финансово-счетоводната дейност на 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Берковица“ ЕООД. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 14 /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, инж. М. Доцов, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 
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Отсъстват от залата – 3 /инж. Д. Доцов, М. Илиев, М. Жан/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1227 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет – 

Берковица приема за сведение Одитен доклад № 143/30.09.2022 г. за 

извършен вътрешен одит за увереност на  финансово-счетоводната дейност 

на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- 

БЕРКОВИЦА“ ЕООД   за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства за покриване на разходите 

по погребението на Димитър Димитров от гр. Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Отсъства от залата – 1 /М. Жан/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1228 

 



Протокол № 58 от 28 октомври 2022 г. Общински съвет 
Берковица 

 

51 

 

Общински съвет – Берковица дава съгласие сумата от 553,80 лв., за 

покриване на разходите по погребението на Димитър * Димитров, да бъдат 

изплатени на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД от бюджета за целеви 

разходи за 2022 г. на Община Берковица. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДЕЯН ЕЛЕНКОВ, 

Председател на Общински съвет - Берковица 

 

ОТНОСНО: Становище по искане за опрощаване на надвзета сума за 

пенсия от Иванка Спасова Димова от с. Бързия, община Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбС. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, 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 – няма 

 

Отсъства от залата – 1 /М. Жан/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1229 

 

     1. Общински съвет - Берковица,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и въз 

основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната 

записка, изразява отрицателно становище за опрощаване на надвзета сума 

за пенсия, съгласно молбата на Иванка Спасова Димова с ЕГН ******* с 

адрес: с. Бързия, община Берковица, ул. ******* до Президента на 

Република България. 
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Приемане на процедура за избор на финансова или кредитна 

институция или финансов посредник. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Отсъстват от залата – 1 /М. Жан/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1230 

 

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  Процедура за избор на финансова или кредитна институция или 

финансов посредник в следния вид: 

                                                          

ПРОЦЕДУРА 

ЗА 

ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И 

ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК 
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Чл. 1. (1) С тази процедура се определят условията и реда за избор на 

финансова или кредитна институция, или финансов посредник при 

поемането на общински дълг съгласно Закона за общинския дълг. 

(2)  Процедурата за избор на финансова/кредитна институция и финансов 

посредник се извършва в съответствие с принципите на публичност и 

прозрачност; свободна и честна конкуренция; равнопоставеност на всички 

кандидати; постигане на икономически най-изгодно решение за местната 

общност. 

(2) Процедурата не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от 

Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, от 

фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници и фондовете на 

градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови 

инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от 

финансови посредници, избрани от Фонд „Мениджър на финансови 

инструменти в България” ЕАД въз основа на открита, прозрачна, 

пропорционална и недискриминационна процедура. 

Чл. 2. В процедурата може да участват лица, които са кредитна/финансова 

институция или финансов посредник, притежаващ съответния лиценз или 

вписани в съответния регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се 

извършва подборът. 

Чл. 3. В процедурата не може да участва лице, което: 

1. е поставено под специален надзор по смисъла на чл. 115 от ЗКИ /Закон 

за кредитните институции/-приложимо за банки; 

2. банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни 

процедури по реда на закона за кредитните институции; 

3. има публични задължения към общината по смисъла на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване 

на задълженията; 

4. е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност; 

5. е в ликвидация. 
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Чл. 4.(1) Задължителни условия за участие в процедура за избор на 

финансов посредник, в случай на поемане на общински дълг чрез издаване 

на общински ценни книжа, са следните обстоятелства: 

1. членство в „ Българската фондова борса - София " АД и „ Централен 

депозитар" АД; 

2. притежаване на опит при издаване на общински ценни книжа. 

(2) Обстоятелството на притежаване на опит при издаване на общински 

ценни книжа се доказва чрез представянето на списък, приложен към 

подадената оферта. 

Чл. 5. (1) Кметът на общината изготвя обява за избор на финансова 

институция и финансов посредник и документация за участие в 

процедурата. Обявата съдържа най-малко следната информация: 

1. описание на проекта/обекта/ услугата; 

2. размер и вид на финансирането; 

3. срок на валидност на офертите; 

4. изисквания към участниците, методика и критерии за оценка на 

офертите; 

5. начин на достъп до документацията за участие в процедурата; 

6. място, срок и начин на подаване на офертите; 

7. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и 

лице за 

Контакт; 

8. място, дата и час на отваряне на офертите. 

(2) Обявата се публикува след взето решение но Общински съвет-

Берковица за даване на съгласие за поемане на дълг/ползване на финансов 

инструмент, като същото е задължително приложение към поканата за 

участие. 

(3) Обявата се публикува на интернет страницата на Община Берковица. 

(4) Срокът за подаване на оферти е не по-кратък от 10 работни дни, 

считано от датата на публикуването на обявата. 
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(5) Офертите и документите към тях следва да бъдат изготвени на 

български език и се подават в запечатани непрозрачни пликове. 

(6) Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по документацията 

за участие в процедурата в срок до 5 /пет/ работни дни от публикуване на 

поканата. Кметът на общината или упълномощено от него лице е длъжен/о 

да даде писмено разяснение в срок от 3 /три/ работни дни от постъпването 

на искането. 

Чл. 6. Документацията за участие в процедурата съдържа задължително 

линк към публикувани актуални данни за финансовото състояние на 

общината и последния заверен годишен финансов отчет. Общината 

предоставя на кандидатите допълнителни финансови данни, необходими 

им за подготовка на офертата за кредит при изрично получено писмено 

искане, в срок от 3  /три/ работни дни от постъпването на искането. 

Чл. 7. Кметът може да прекрати процедурата със съобщение, публикувано 

на интернет страницата на Община Берковица, когато: 

а/ не е подадена нито една оферта, няма кандидат или участник, който 

отговаря на изискванията; 

б/ всички оферти не отговарят на предварително обявените условия; 

в/ избраният кандидат откаже да сключи договор; 

г/ отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се 

осигури финансиране за изпълнението на процедурата по причини, които 

не са били предвидени; 

Чл. 8. (1) Кметът на общината назначава комисия със Заповед, съгласно 

която назначава комисия за отваряне,разглеждане,оценка на подадените 

оферти и класиране на участниците.  

(2) Комисията се състои от  петима  членове, като се определят и двама  

резервни членове.  

(3) Кметът може да привлича и външни експерти за членове или 

консултанти към комисията. 

(4)В състава на комисията задължително се включва правоспособен юрист  

и лице със счетоводно/икономическо образование. 
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Чл. 9. Не може да бъде член лице, което: 

1. има материални интереси в съответната финансова/кредитна 

институция, различни от тези на вложител; 

2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата; 

3. не може да бъде член служител на съответната финансова/кредитна 

институция; 

Чл. 10. Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в 

тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята 

работа в комисията. 

Чл. 11. (1) Членовете на комисията и консултантите представят декларация 

относно горните обстоятелства в началото на заседанието по отваряне на 

офертите. 

(2) При възникване на някои от обстоятелствата по чл. 9 преди 

приключване на работата на комисията, съответния член е длъжен да си 

направи самоотвод. 

Чл. 12. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на членовете й. 

(2) Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той 

подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 

(3) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява 

задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя 

протокол. 

Чл. 13. Представители на кандидатите имат право да присъстват на 

отварянето на офертите, като се легитимират с изрично пълномощно. 

Чл. 14. (1) Комисията, назначена за оценка на офертите провежда 

заседание, на което разглежда подадените документи и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата и 

документацията. 

(2) При установяване на липсващ документ от минималните изисквания 

или липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да 

изиска от участника допълнителни документи или информация. 
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(3) Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги 

съгласно предварително обявените критерии и класира кандидатите. 

(4) За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя 

протокол, който се утвърждава от кмета на общината. 

(5) В 3-дневен срок от утвърждаването на протокола, същият се публикува 

на официалната интернет страница на Община Берковица. 

(6) Кметът на общината, съгласно утвърденото предложение на комисията, 

издава заповед, с която обявява резултатите от проведената процедура за 

избор на финансова/кредитна институция или  финансов посредник в срок 

от 7 /седем/ работни дни, считано от утвърждаване протокола на 

комисията. 

(7) В 3-дневен срок от издаването на заповедта, същата се публикува на 

официалната интернет страница на Община Берковица и се изпраща до 

всички участници, подали оферти за участие в процедурата. 

Чл. 15. (1) Кметът на общината сключва договор с класирания на първо 

място участник, като условията на договора следва да са в съответствие с 

подадената от участника оферта и решението на общинския съвет за 

поемане на общински дълг. 

(2) В случай, че в хода на сключването на договора  избраният кандидат 

промени предложените условия или откаже да сключи договор , кметът на 

общината има право да предложи сключване на договор със следващия 

класиран участник или да проведе нова процедура за избор на 

финансова/кредитна институция или  финансов посредник по негово 

усмотрение, с оглед постигане на икономически най-изгодно решение за 

община Берковица. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Промяна на Решение № 778 на Общински съвет от Протокол 

№ 35/03.09.2021 година  и Решение № 1041 от Протокол № 50/27.05.2022 

година във връзка със сключен Договор за кредит №  1288/27.10.2021 г. с 

ФОНД „ФЛАГ” АД за осигуряване на средства за изпълнение на проект 
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BG16M1OP002-2.005-0008: „Проектиране и изграждане на компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в 

общините Берковица и Вършец“, финансиран от Оперативна програма 

"Околна среда“ 2014 – 2020 г. 

ИЗКАЗА СЕ: инж. М. Доцов. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от инж. Милчо Доцов срока на погасяване да бъде до 

25.10.2023 г. 

 

За – 7   Против – няма  Въздържали се – 9 

 

Отсъства от залата – 1 

 

/предложението не се приема/ 

 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА по докладната записка. 

 

За – 9 /Д. Еленков, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. 

Маркова, Л. Тодоров, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – 6 /инж. М. Доцов, инж. Д. Доцов, инж. А. Ангелов, 

д-р И. Иванов, М. Илиев, Г. Атанасов/ 

 

Отсъства от залата – 1 /К. Статков/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1231 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 13, чл. 15, чл. 15а и 

чл. 17 от Закона за Общинския дълг, Общински съвет - Берковица променя 

Решение № 778 от Протокол № 35/03.09.2021 година и  Решение № 1041 от 

Протокол № 50/27.05.2022 година по отношение на финансовите 

параметри на общинския дълг по Договор за кредит 1288/27.10.2021 г., 

както следва: 
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В частта – Условия за погасяване: 

Било: срок на погасяване –  до  25.04.2023 година, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване. 

Да стане: срок на погасяване – до  25.12.2023 година, с възможност 

за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Писмен отчет за получените командировъчни пари  за второ и 

трето тримесечие на 2022 година на кмета на Община Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, 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 № 1232 

 

Общински съвет – Берковица одобрява направения разход за 

командировки на Кмета на община  Берковица в общ размер на 120,00 лв.  

/сто и двадесет лв./, от които: 

  1. За периода от 01.04.2022 година до 30.06.2022 година: 

- За командировка в страната - 60,00 /шестдесет лв./  
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2. За периода от 01.07.2022 година до 30.09.2022 година: 

- За командировка в страната- 60,00 /шестдесет лв./ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДЕЯН ЕЛЕНКОВ, 

Председател на Общински съвет - Берковица 

 

ОТНОСНО: Писмен отчет за получените командировъчни пари за второто 

и трето тримесечие на 2022 година на председателя на Общински съвет – 

Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбС. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, 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 № 1233 

 

Общински съвет – Берковица одобрява  направения разход за 

командировки на Деян * Еленков - Председател на Общински съвет - 

Берковица в общ размер на 556,67 лв./ словом: петстотин петдесет и шест и 

0,67 лв./, от които: 

  1. за периода от 01.04.2022 година до 30.06.2022 година: 

- За командировка в страната- 137,37 /сто тридесет и седем и 0,37 лв./ 

2. за периода от 01.07.2022 година до 30.09.2022 година: 

- За командировка в страната- 379,30 /триста седемдесет и девет и 0,30  

лв./ 
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени за отчисленията по чл.60 и 

чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, Л. 

Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – 1 /М. Жан/ 

 

Отсъства от залата – 1 /К. Статков/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1234 

 

Съгласно изискванията на Параграф 60, ал. 1 от ПЗР към Закона за 

изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

касаещ Закона за управление на отпадъците, Общински съвет - Берковица 

дава съгласие месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал. 2, т. 1 и 2 и 

чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за настоящата 2022 г. в 

размер до 103 000 лв. да останат по сметката на общината, като се 

използват за дейности, свързани с управлението на отпадъците /разходи за 

горива и такси за Регионално депо за отпадъци/. Използването се извършва 

чрез вътрешно компенсирани промени на основание чл.125 ал.2 от Закона 

за публичните финанси, за което кмета на общината издава заповед, като 

средствата се разходват до размера на постъпилите приходи от такса 

битови отпадъци по сметката на общината. 
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Корекция на мерките по ПМС 326 на Министерски съвет от 

12.10.2021 г. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – 1 /М. Жан/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1235 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона 

за публичните финанси,  Общински съвет – Берковица приема корекция на 

мерки за изплащане на действително извършени разходи във връзка с 

COVID-19 и одобрява разпределението на средствата за изпълнение на 

мерките както следва: 

1.По Мярка 1 – Изпълнение на мерки, във връзка с COVID-19 по 

осигуряване на достъп до здравни услуги за нуждаещите се от спешна 

медицинска помощ и превенция за ограничаване разпространението на 

COVID-19 в града и селата на общината чрез извършване на текущ ремонт 

на участъци от общинските пътища в размер на 340 000 се намалява с 9 425 

лева и става 330 575 лв. 

2.По Мярка 3 – Изпълнение на мерка, във връзка с COVID-19 за 

спазване на превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 

чрез закупуване на пречистватели на въздух, термална рамка, преносими 

компютри за, режим хоум-офис, маски, дезифектанти, антигенни тестове и 
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други материали за превенция в размер на 81 305 лева се намалява с 575 

лв. и става 80 730 лв. 

 3. Мярка 4 /нова/ – Капиталов трансфер за Медицински център 

Берковица в размер на 10 000 лв. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма 

на община Берковица, съгласно чл.53  от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 

ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 15 /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, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – 1 /М. Жан/ 

 

Отсъства от залата – 1/инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1236 

 

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 
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основния ремонт и между позициите на капиталовите разходи към месец 

октомври 2022г., както следва: 
 

 

 

  Средствата в размер на 626 лв. се прехвърлят в бюджета на ЦОП 

Раковица - §1000 – Издръжка. 

   Средствата в размер на 46 000 лв. се прехвърлят в бюджета на ДВХД 

с. Бистрилица, както следва  

   §0100 – Заплати – 44 000 лв. 

   §1000 – Издръжка – 2 000 лв. 

Средствата в размер на 5 000 лв. се прехвърлят от бюджета на ЦНСТ 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост Берковица - §1000 – 

Издръжка. 

Допълва наименованието на обект: 

  Било „Рехабилитация пътна настилка Бързия и Замфирово“  

  Става „Рехабилитация пътна настилка Бързия, Замфирово и Берковица“ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Берковица за 2022 г. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА БИЛО РАЗЛИКА СТАВА 

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА  

ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

   § 5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 

1. 

Компютър Център за обществена подкрепа 

Раковица 

1 500        -626 874 

2. Специализиран микробус ДВХУ 

с.Бистрилица 
50 000 -16 000 34 000 

3. Асансьор за достъп на потребителите в 

затруднено положение ДВХД с. Бистрилица 
30 000 -30 000 0 

4. Система за видионаблюдение – ЦНСТ за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост-

Берковица 

0 +5 000 5 000 



Протокол № 58 от 28 октомври 2022 г. Общински съвет 
Берковица 

 

65 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 15 /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, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – 1 /М. Жан/ 

 

Отсъства от залата – 1/инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1237 

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона 

за публичните финанси,  Общински съвет – Берковица извършва промяна в 

бюджета на Община Берковица, както следва: 
      

ФУНКЦИЯ - ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСРОЙСТВО, КОМУНАЛНО 

СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

           ДЕЙНОСТ 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 

            § 1000  – Издръжка                                                 490 000      + 20 000          510 000 

 

           ФУНКЦИЯ – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 

  

           ДЕЙНОСТ 122 – Общинска администрация 

            § 1900 – Данъци, такси и администр.санкции        220 100      - 20 000         200 100 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От БЛАГОЙ ДАМЯНОВ, 

с. Замфирово, община Берковица, ул. Преславска № 6 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ. 

 

ИЗКАЗА СЕ: д-р Г. Зарков, Н. Кралева. 
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 От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности и 

Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен контрол да се 

отпусне еднократна помощ от 425 лева. 

 

За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1238 

 

1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат 

средства от бюджета на Община Берковица в размер на 425 /четиристотин 

двадесет и пет/ лева на БЛАГОЙ БОЖИДАРОВ ДАМЯНОВ, с. 

Замфирово, община Берковица, ул. Преславска № 6 за възстановяване 

на разходи за операция, като се задължава лицето да представи 

необходимите разходно-оправдателни документи. 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От ГЕОРГИ КРЪСТЕВ, 

гр. Берковица, ул. Сливница № 15, ет. 2, ап. 5 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ. 

 

ИЗКАЗА СЕ: д-р Г. Зарков, Н. Кралева. 

 

 От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от Комисията по здравеопазване и социални дейности и 

Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен контрол да се 

отпусне еднократна помощ от 600 лева. 
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За – 17 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, М. Жан, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. 

Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – няма 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1239 

 

1. Общински съвет - Берковица дава съгласие да се отпуснат 

средства от бюджета на Община Берковица в размер на 600 /шестстотин/ 

лева на ГЕОРГИ ХРИСТОВ КРЪСТЕВ, гр. Берковица, ул. Сливница 

№ 15, ет. 2, ап. 5 за възстановяване на разходи за операция, като се 

задължава лицето да представи необходимите разходно-оправдателни 

документи. 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От СЛАВКА АРСОВА, 

гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 76 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ. 

 

ИЗКАЗА СЕ: д-р Г. Зарков, Н. Кралева. 

 

 От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от Комисията по бюджет, финанси и следприватизационен 

контрол да не да се отпусне еднократна помощ на лицето, тъй като не 

отговаря на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ 

на жители на Община Берковица. 

 

За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева/ 

 

 Против – няма 
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 Въздържали се – 2 /М. Жан, П. Гришев/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1240 

 

1. Общински съвет - Берковица не дава съгласие да се отпуснат 

средства от бюджета на Община Берковица на СЛАВКА ДИМЧОВА 

АРСОВА, гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 76 за възстановяване 

на разходи за операция, тъй като не отговаря на Правилника за 

предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община 

Берковица. 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От СПАСКА ГЕОРГИЕВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Берковица. 

ИЗКАЗВАНИЯ не се направиха. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 16 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, инж. Д. Доцов, Г. Атанасов, д-р 

Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. 

Статков, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – няма 

  

 Въздържали се – 1 /М. Жан/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1241 
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I. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 77 и 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет - Берковица 

приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на община 

Берковица в следния вид: 

 

§1. В Приложение № 2 към Наредбата - ТАРИФА на местните такси по 

чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, Раздел  ІІІ „Здравеопазване, социални услуги и 

селско стопанство и други’’, се изменя както следва: 

 

Приложение: Извлечението от Раздел  ІІІ „Здравеопазване, социални 

услуги и селско стопанство и други’’. 
 

 

Приложение 2 

ТАРИФА 
на местните такси по чл.6, ал.1 от ЗМДТ 

 

Наименование на услугата 

Тарифа 

обикновена бърза експресна 

срок лева срок лева срок лева 

Раздел III. Здравеопазване, социални услуги и селско 

стопанство и други 

    

Входни такси за посещение на Етнографски музей, Къща-музей „Иван Вазов“, Градска художествена 

галерия „Отец Паисий” 

Входни такси за посещение на 

Етнографски музей и Къща-

музей „Иван Вазов“: 

 Сегаш

на 

такса 

Нова 

такса 

 

 

   

 за възрастни 7 дни 3,00 6,00 х х х х 

 за ученици и студенти и 

пенсионери 

7 дни 1,50 3,00 х х х х 

 семеен билет (2 бр. 

възрастни + две или 

повече деца до 18-

годишна възраст) 

7 дни х 15,00 х х х х 

Входна такса за посещение на 

Градска художествена галерия 

„Отец Паисий“: 

 Сегаш

на 

такса 

Нова 

такса 

    

 за възрастни 7 дни 1,00 3,00 х х х х 

 за ученици и студенти и 

пенсионери  

7 дни 1,00  1,50 х х х х 
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на 

управител на „МБАЛ-Берковица“ ЕООД. 

ИЗКАЗА СЕ: д-р И. Иванов. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от д-р Иван Иванов председател на комисията за провеждане 

на конкурса да бъде Директора на РЗИ. 

 

За – 7   Против – няма  Въздържали се – 10 

 

/предложението не се приема/ 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА по докладната записка. 

 

 семеен билет (2 бр. 

възрастни + две или 

повече деца до 18-

годишна възраст) 

7 дни х 7,50 х х х х 

Входни такси за посещение на Етнографски музей и Къща-музей „Иван Вазов“ и Градска 

художествена галерия „Отец Паисий“: 

Входни такси за посещение на 

Етнографски музей,  Къща-музей 

„Иван Вазов“ и Градска 

художествена галерия „Отец 

Паисий“: 

 Сегаш

на 

такса 

Нова 

такса 

    

 комбиниран билет за 

възрастни 

7 дни х 7,00 х х х х 

 комбиниран билет за 

ученици, студенти и 

пенсионери 

7 дни х 4,00 х х х х 

Снимане с камера на един обект х 10,00 10,00 х х х х 

Снимане с фотоапарат на един 

обект 

х 5,00 5,00 х х х х 

Беседа на един обект 7 дни 5,00 10,00 х х х х 
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За – 11 /Д. Еленков, инж. Д. Доцов, 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 – 6 /М. Жан, Г. Атанасов, М. Илиев,  К. Статков, д-р 

И. Иванов, инж. А. Ангелов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1242 

 

 I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на 

конкурс за избор на управител на „МБАЛ БЕРКОВИЦА “ ЕООД, която ще 

се проведе при следните етапи: 

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще 

бъдат допуснати само тези кандидати, които отговарят на поставените 

изисквания. 

2.Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период. 

3.Събеседване с кандидатите. 

До събеседване се допускат кандидати, получили средноаритметична 

оценка на разработката по т.2, не по-малко от 4,50. 

II. Определя изисквания, на които следва да отговарят кандидатите 

за допускане до участие в конкурса: 

1.да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, 

на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация 

Швейцария; 

2.да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по 

медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с 

образователно-квалификационна степен „магистър" по икономика и 

управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност 
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или преминато обучение за повишаване на квалификацията по Чл.43 от 

Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 

3.да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; 

кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по медицина, да имат придобита специалност; 

4.да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани; 

5.да не са поставени под запрещение; 

6.да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността 

Управител на публично предприятие; 

7.да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или 

неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, при което да са останали неудовлетворени кредитори; 

8.да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години, от което да са останали неудовлетворени 

кредитори; 

9.да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от 

ЗПКОНПИ; 

10.да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име; 

11.да не са съдружници в събирателни, командитни и дружества с 

ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на 

дружеството; 

12.да не са управители или членове на изпълнителни и контролни органи 

на друго публично предприятие, извършващо дейност сходна с тази на 

дружеството; 

13.Изискванията по т.10 и 11 се прилагат когато се извършва дейност, 

сходна с предмета на дейност на дружеството. 

III. Необходими документи за участие в конкурса. 
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1.Заявление за участие в конкурса /приложение № 1/, към което се 

прилагат два отделни плика, както следва: 

2.Плик № 1 съдържащ необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие: Автобиография-

европейски формат; Свидетелство за съдимост; Диплома за завършено 

висше образование - медицинско или икономическо, 

диплома/свидетелство за придобита основна специалност – копие; 

Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, 

съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 1 от 

22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването и Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения – копие; 

Трудова и/или осигурителна книжка – копие; свидетелство за работа, 

удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; Декларация относно 

липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от 

ЗПП /приложение № 3/; Копия от други документи, удостоверяващи 

изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. Всички копия на 

документи да бъдат собственоръчно заверени вярно с оригинала. 

3.Плик № 2 съдържащ Програма за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период. Програмата следва да включва най-малко 

следното съдържание: 

-Анализ и оценка на състоянието и дейността на лечебното заведение; 

-Тенденции и възможности за развитие на лечебното заведение; 

-Определяне на целите, приоритетите, очакваните резултати в 

управлението, финансирането, структурата и организацията на дейност на 

лечебното заведение; 

-Приложимост и етапи за реализиране на програмата. 

Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик. 

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата. 

Документите за участие в конкурса се приемат  в сградата на община 

Берковица, площад „Йордан Радичков“ №4 , ЦУИГ -партер, в срок до 30 

дни от публикуване на решението в официалният сайт на Община 

Берковица, както и в един централен и/или един местен вестник. 
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Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от 

всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Подаването на документите 

се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се 

издава удостоверение /приложение № 2/. При явяване пред комисията 

всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му 

удостоверение. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, 

посочен в настоящото решение не се приемат. 

 „МБАЛ-Берковица“ ЕООД предоставя на кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното 

писмено искане, придружено с декларация /приложение № 9/ от кандидата, 

че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение 

конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за 

други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на 

документите ще се извършва в сградата на община Берковица, площад 

„Йордан Радичков“ №4 , ЦУИГ – партер.  

4.Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и 

дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9 за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения: 

- съответствие на проекта с нормативната уредба; 

- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; - 

логическа структура на разработката; 

-съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

-логическа структура на разработката; 

- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.  

IV. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на 

чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9: 
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-обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

-степен на познаване на нормативната уредба; 

-способност да се планират и взимат управленски решения; 

-административни умения, професионални и делови качества; 

-комуникативни способности и организационни способности; 

-способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем. 

V. Теми предмет на събеседването, съгласно изискванията на чл.3, 

ал.1, т.4 от Наредба 9: 

1.Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на 

здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, 

приоритети за бъдещото развитие; 

2.Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното 

заведение; 

3.Органи на управление на лечебните заведения – права и задължения; 

4.Нормативна уредба в областта на здравеопазването; 

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсната 

процедура има право на допълнителни въпроси от областта на здравния 

мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана в управлението 

на лечебните заведения. 

VI. Конкурсът ще се проведе на първият работен ден след изтичане 

на срока за подаване на документи от 10:00 часа в  сградата на Община 

Берковица, пл. Йордан Радичков № 4 , заседателна зала - втори етаж. 

VII. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав: 

Председател: Представител на Община Берковица, 

Секретар: Представител на Община Берковица - правоспособен юрист; 
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Членове: 

1. Представител на РЗИ; 

2. Общински съветник; 

3. Общински съветник; 

Резервни  членове: 1.Общински съветник; 

   2.. Представител на Община Берковица, 

VIII. Утвърждава проект на договора за възлагане на управлението 

на лечебното заведение /приложение № 5/, както и приложенията към 

Докладната записка.  

 IX. Приема правила за провеждане на конкурса и работа на 

комисията. 

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една 

втора от състава ѝ. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от 

броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води 

протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от 

всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа 

членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на 

конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – 

кандидати, както и декларация по чл.5, ал.8 от Наредба9/2000 г. Ако член 

на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат 

изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в 

декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния 

член. 

Комисията провежда конкурса на три етапа: 

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания. В деня на провеждане на конкурса, 

комисията приема от деловодството с приемо-предавателен протокол 

всички постъпили документи. 

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените 

документи, членовете на комисията следва да се съберат на заседание за 

разглеждане на представените документи. Комисията разглежда 
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представените документи за съответствие с изискванията, като проверява 

за наличието на всички изискуеми документи. Комисията не допуска до 

участие в конкурса кандидати, които не отговарят на поставените 

изисквания или не са представили някой от изискуемите документи. 

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

Кандидатите, по реда на подаване на заявленията, излагат подробно пред 

комисията представените от тях програми, включително като отговарят на 

въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание. 

Комисията оценява представените от участниците програми по 

утвърдените критерии за оценка 

Не се допускат до събеседване кандидати, които получат 

средноаритметична оценка, на представената от тях програма, по-малко от 

4,50. Всеки членовете на комисията попълва формуляр /приложение № 6/ 

за оценка на разработката на програмата за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период. 

ТРЕТИ ЕТАП – събеседване. 

Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите до този етап 

кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията, с цел 

установяване на компетенциите и качествата им по утвърдените критерии 

за оценка. 

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по 

утвърдените критерии по шестобалната система, като най-високата оценка 

е 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като 

средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията. 

Всеки от членовете на комисията попълва формуляр /приложение № 7/ за 

оценка на проведеното събеседване с кандидатите за длъжност управител 

на „МБАЛ БЕРКОВИЦА“ ЕООД, за всеки един от кандидатите. 

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сбор от оценката 

на представената програма и оценката от проведеното събеседване. 

Окончателното класиране се оформя във формуляр /приложение № 8/. 
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До класиране се допускат кандидатите, получили средноаритметична 

оценка от оценката на представената програма и оценката от проведеното 

събеседване, не по-ниска от 4,50. 

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се 

класира кандидатът, получил най-висок брой точки. 

В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя 

протокол, с който предлага на Общинския съвет за одобрение кандидата, 

класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници. 

При одобряване на кандидата класиран на първо място за управител преди 

подписване на договора, същият представя Декларация, че не са налице 

пречки по чл. 20, ал. 1, т. 9 - т. 12 и по чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните 

предприятия /приложение № 4/.  

В петдневен срок от утвърждаване на класирането, комисията обявява 

класирането на определеното за това място и уведомява участниците за 

това. 

X.  Делегира на Кмета на Община Берковица  да извърши 

необходимите действия за провеждане на конкурса. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Изработване на проект за изменение на ОУП по КК и КР на 

гр. Берковица, местност „Горна кория“, след представено задание и 

мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ. 

Изказа се инж. М. Доцов, който отбеляза, че са допуснати грешки в 

предложеният проект на решение, където номерът на имота и вида на 

територията са сгрешени, и предложи след отстраняването на забележките 

да се гласува докладната записка 

  

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА, след направените корекции в докладната записка. 
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За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, Г. Атанасов, д-р Г. Зарков, 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/  

 

Отсъства от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1243 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 3, във връзка с 

чл.136, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Берковица: 

1.Одобрява задание за изменение на общия устройствен план /ОУП/ 

на Община Берковица  за ПИ 03928.151.31 по КК и КР на гр. Берковица с 

цел промяна предназначението на имота от устройствена зона ,,Горски 

земи“ в  устройствена зона с обществено- обслужващи функции; 

2. Разрешава изработване на проект за изменение на общ 

устройствен план /ОУП/ на община Берковица за ПИ 03928.151.31 по КК и 

КР на гр. Берковица с цел промяна предназначението на имота от 

устройствена зона ,,Горски земи“ в устройствена зона с обществено- 

обслужващи функции; 

3. Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите 

по ЗУТ и ЗОС. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 

03928.209.63 по КК и КР на гр. Берковица, община Берковица, местност 
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„Шалин дол“, след представено мотивирано предложение и техническо 

задание по чл. 125 от ЗУТ.  

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 15 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, Г. Атанасов, д-р Г. Зарков, 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 

 

Отсъстват от залата – 2 /инж. Д. Доцов, К. Статков/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1244 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1и ал. 5 от 

ЗУТ Общински съвет - Берковица: 

1. Приема задание за изработването на ПУП - план за регулация и 

застрояване за ПИ 03928.209.63 по КК и КР на гр. Берковица, общ. 

Берковица, местност ,,Шалин дол” с площ 535 кв.м., земеделска територия, 

НТП: ливада с цел  преотреждането му в ,,За вилна сграда“; 

2. Дава разрешение за изработването на ПУП - план за регулация и 

застрояване за ПИ 03928.209.63 по КК и КР на гр. Берковица, общ. 

Берковица, местност ,,Шалин дол” с площ 535 кв.м., земеделска територия, 

НТП: ливада с цел  преотреждането му в ,,За вилна сграда“; 

 3. При необходимост разрешава изработване на ПУП - Парцеларни 

планове за довеждаща инфраструктура съгласно изискванията, указани в 

документи, издадени от експлоатационните предприятия; 

 4. Възлага на кмета на Община Берковица да проведе процедурите по 

ЗУТ и ЗОС. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 
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ОТНОСНО: Изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП – ПРЗ на 

ПИ 03928.512.257 по КК и КР на гр. Берковица, след представено задание 

и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ.  

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

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 

 

Отсъства от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1245 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 5,  чл. 

134, ал. 3, във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет - Берковица: 

1.Одобрява задание за изменение на общия устройствен план /ОУП/ 

на Община Берковица  за ПИ 03928.512.257 по КК и КР на гр. Берковица с 

цел промяна предназначението на имота от устройствена зона 

,,Транспортна инфраструктура - автогара” в устройствена зона с 

обществено- обслужващи функции; 

2. Разрешава изработване на проект за изменение на общ 

устройствен план /ОУП/ на Община Берковица за ПИ 03928.512.257 по КК 

и КР на гр. Берковица с цел промяна предназначението на имота от 

устройствена зона ,,Транспортна инфраструктура- автогара” в 

устройствена зона с обществено- обслужващи функции; 

3. Одобрява задание и разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за 

изменение на регулационната граница на УПИ XII, кв. 151 по действащия 

регулационен план на гр. Берковица, като дворищните регулационни 

линии се поставят по съществуващите кадастрални граници на ПИ 

03928.512.257 и последваща делба на УПИ XII, като се обособи нов 

проектен УПИ XIII- като прилежащ терен към сграда с идентификатор 

03928.512.257.2 с отреждане ,За ОО дейности“ и след делбата 

преотреждане на нов УПИ XII, кв. 151 в ,,За ОО дейности- търговски 



Протокол № 58 от 28 октомври 2022 г. Общински съвет 
Берковица 

 

82 

 

комплекс“, включително ПУП- План схеми  при необходимост за елементи 

на довеждаща инфраструктура съобразно изискването на инвестиционния 

проект на Възложителя; 

4. Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите 

по ЗУТ и ЗОС. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Израотване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 

03928.47.112 и ПИ 03928.47.113 по КК и КР на гр. Берковица, местност 

„Раковица“ след представено мотивирано предложение и техническо 

задание по чл. 125 от ЗУТ.  

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 14 /Д. Еленков, Г. Атанасов, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, 

Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж. М. 

Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – 1 /инж. А. Ангелов/ 

 

Отсъства от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1246 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от 

ЗУТ Общински съвет - Берковица: 

1. Приема задание и дава разрешение за изработването на ПУП - 

план за регулация и застрояване за ПИ 03928.47.112 и 03928.47.113  по КК 

и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, местност ,,Раковица” с цел 

обединяването на имотите при запазването на външните им кадастрални 

граници, достъпът от ул. ,,Александровска“ и допълване отреждането на 

новообразувания ПИ с проектен идентификатор 03928.47.116 по КК и КР 
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на гр. Берковица в ,,За жилищно строителство, ОО и производствено- 

складови дейности“; 

2. При необходимост разрешава изработване на ПУП-Парцеларни 

планове за довеждаща инфраструктура съгласно изискванията, указани в 

документи, издадени от експлоатационните предприятия; 

 3. Възлага на кмета на Община Берковица да проведе процедурите по 

ЗУТ и ЗОС. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Изработване на ПУП-ПР за привеждане на уличната 

регулация  в съответствие с действителната кадастрална карта на с. Бързия. 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

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 

 

Отсъства от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1247 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет - Берковица: 

1. Разрешава изработването на ПУП-ПР и съответните схеми по чл. 

108 от ЗУТ  за подмяна на амортизираните и нови водопроводи на улици: 

„Клисура, Младост, Шипка, Акация, Липа, Равнище, Иван Вазов, Христо 

Михайлов, Кирил и Методий, 9-ти Септември, Христо Ботев, Тодорини 

кукли и Юрий Гагарин“ 
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2. Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите 

по ЗУТ и ЗОС. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ГЕРГАНА АНТОНОВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 

03928.47.107 по КК и КР на гр. Берковица, местност „Раковица“. 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 14 /Д. Еленков, Г. Атанасов, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, 

Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж. М. 

Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – 1 /инж. А. Ангелов/ 

 

Отсъства от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1248 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от 

ЗУТ Общински съвет - Берковица: 

1. Приема задание за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 03928.47.107 

по КК и КР на гр. Берковица, местност ,,Раковица“, с площ 13145 кв.м., 

земеделска територия, НТП: нива с цел образуване на 2 нови имота с 

проектни идентификатори: ПИ 03928.47.114 и 03928.47.115 и промяна 

предназначението на имот с проектен идентификатор: ПИ 03928.47.115, 

който да се отреди ,,За вилна сграда“; 

2. Дава разрешение за изработването на ПУП- ПРЗ за ПИ 

03928.47.107 по КК и КР на гр. Берковица, местност ,,Раковица“, с площ 

13145 кв.м., земеделска територия, НТП: нива с цел образуване на 2 нови 

имота с проектни идентификатори: ПИ 03928.47.114 и 03928.47.115 и 
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промяна предназначението на имот с проектен идентификатор: ПИ 

03928.47.115, който да се отреди ,,За вилна сграда“; 

 3. При необходимост разрешава изработване на ПУП-Парцеларни 

планове за довеждаща инфраструктура съгласно изискванията, указани в 

документи, издадени от експлоатационните предприятия; 

 4. Възлага на кмета на Община Берковица да проведе процедурите по 

ЗУТ и ЗОС. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, 

Кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Берковица с проектно 

предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на 

топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

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 

 

Отсъства от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1249 

 

1. Общински съвет – Берковица дава съгласие Община Берковица 

да кандидатства с проектно предложение по Целева програма „Патронажна 

мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална 

закрила“. 
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2. Общински съвет - Берковица дава съгласие Община Берковица да 

осигури 10% съфинансиране на проекта от бюджета на Община Берковица 

за 2023 г. като капиталов разход. 

3. Община Берковица да заплати цялата сума при доставката на 

автомобила, като частта, представляваща финансиране от Фонд „Социална 

закрила“, ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности. 

4. Общински съвет – Берковица възлага на Кмета на Община 

Берковица да предприеме всички необходими правни и фактически 

действия по подготовката и реализацията на проекта. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От СПАСКА ГЕОРГИЕВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Берковица с проектно 

предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-7.019 – пътища „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по 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“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020г. 

 

От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

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 

 

Отсъстват от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 
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Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1250 

 

1. Общинският съвет - Берковица дава съгласие Община 

Берковица да кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-7.019 – пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към тях“ по 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“ от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. с проект: „Рехабилитация на общински път MON 1026 

(Петрохан-о.п. Берковица) – Берковица - (о.п. Берковица-Благово) от км 

0+166 до км 1+470“. 

2. Общински съвет – Берковица удостоверява, че дейностите по 

проект „Рехабилитация на общински път MON 1026 (Петрохан-о.п. 

Берковица) – Берковица - (о.п. Берковица-Благово) от км 0+166 до км 

1+470“ съответстват и отговарят на приоритетите на „Общински план за 

развитие на Община Берковица 2014-2020 г.“. 

3. Общински съвет – Берковица упълномощава Кмета на Община 

Берковица да предприеме всички правни и фактически действия за 

изпълнение на настоящите решения. 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От СПАСКА ГЕОРГИЕВА, 

Заместник-кмет на Община Берковица 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Берковица с проектно 

предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения 

„BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 

по 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“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
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От присъстващите общински съветници гласуваха направеното 

предложение от ОбА. 

 

За – 14 /Д. Еленков, Г. Атанасов, д-р Г. Зарков, Г. Генов, Г. Иванов, 

Д. Йоцов, Е. Маркова, д-р И. Иванов, К. Статков, Л. Тодоров, инж. М. 

Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/ 

 

 Против – 1 /М. Жан/ 

  

 Въздържали се – 1 /инж. А. Ангелов/ 

 

Отсъстват от залата – 1 /инж. Д. Доцов/ 

 

Общински съвет - Берковица прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1251 

 

1.Общинският съвет - Берковица дава съгласие Община Берковица 

да кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“ по 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“ от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. с проектно предложение: „Енергийна ефективност на 

общински сгради на територията на община Берковица“ 
2.Общински съвет – Берковица удостоверява, че дейностите по  

горепосочения проект съответстват и отговарят на приоритетите на 

„Общински план за развитие на Община Берковица 2014-2020 г.“ 2014-

2020 г. 

3.Общински съвет – Берковица упълномощава Кмета на Община 

Берковица да предприеме всички правни и фактически действия за 

изпълнение на настоящите решения. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

 

„Питания, предложения и становища по обществено 

значими въпроси” 
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В точка Питания, предложения и становища по обществено значими 

въпроси председателят на Общински съвет – Берковица, г-н Деян Еленков, 

даде думата на присъстващия в залата г-н Мариан Вълчев от гр. Берковица, 

който съобщи, че е подал заявление за обособяване на паркоместа на ул. 

Александровска, където живее, но с писмо от Общинска администрация – 

Берковица е информиран, че трябва да се промени Генералния план. В 

отговор, г-н Ананас Георгиев – Заместник-кмет на Община Берковица 

обясни, че се върви по процедура за промяна на Генералния план и до края 

на годината проблемът ще бъде решен. 

 

Г-жа Каменова взе думата, за да съобщи, че за втори пореден 

двугодишен период Община Берковица е получила Сертификат за добро 

управление - Сертификат на съвета на Европа, който Сертификат е основан 

на принципите за ефективно и добро демократично управление и допълни, 

че в сряда в Министерството на регионалното развитие и благоустройство 

е подписала Споразумение на стойност 2 040 000 лв. за започване на 

изпълнение на проект за реконструкция на пътя Хаджи Петър Хаджи 

Илиев от отсечката на ОМВ до ЖП прелеза, като за останалата сума от  

2 040 000 лв. ще бъде подписано Споразумение в началото на 2023 г. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Общински съвет - Берковица 

приключи своята работа и председателят закри заседанието в 15.20 часа.  

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

  /Мариета Русимова/     /Деян Еленков/  

 

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ: 

 /адв. Апостол Иванов/ 
 

 
 


