Приет с Решение № 762 от Протокол № 34/30.07.2021 Общински
г. съвет Берковица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–БЕРКОВИЦА
ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА
В ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ 01 ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА
ДО 30 ЮНИ 2021 ГОДИНА
В своята дейност Общински съвет – Берковица се ръководи от
приетия Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет – Берковица /Правилник/, Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и действащата нормативна
уредба в Република България, касаеща дейността на общината.
Всички проведени заседания, съгласно приетите тримесечни
планове, са открити за външни лица, с изключение на проведените
закрити заседания по време на обявеното извънредно положение
върху цялата територия на Република България, вследствие на
епидемията от COVID–19. Всички закрити заседания на общинския
съвет са проведени след взето решение от Общински съвет –
Берковица в съответствие и по реда на Правилника.
За осигуряване прозрачност в работата на Общински съвет –
Берковица, приетите решения съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА се
разгласяват на населението на общината в 7-дневен срок от
приемането им чрез средствата за масово осведомяване, чрез
интернет страницата на общината и на специално определено за тази
цел табло в Общинска администрация – Берковица и се изпращат до
кмета на общината. На интернет страницата на Общински съвет –
Берковица сe публикува и дневния ред 7 дни преди провеждане на
редовните заседания на общинския съвет.
Сесиите на Общински съвет - Берковица се излъчват пряко
чрез официалната страница на Община Берковица, където след
заседанията се публикуват записи от проведените сесии.
Уведомяването на общинските съветници за датата и дневния ред за
провеждане на сесиите на Общински съвет – Берковица се изпращат
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с писма-покани до общинските съветници в определения от
Правилника срок.
Всички материали са на разположение на общинските
съветници преди заседанията на постоянните комисии и сесията на
Общински съвет – Берковица, в съответствие с приетия Правилник и
ЗМСМА.
Приемният ден на председателя на Общински съвет –
Берковица е всеки понеделник от 10.00 до 12.00 часа, но и през
останалото време председателят приема безпрепятствено граждани,
служители и др. Въпросите, които се поставят обикновено са:
социални, земеделие, работа, сигнали по различни въпроси - ВиК,
комунални дейности, социални домове, училища, данъци.
Членовете на постоянните комисии работят аналитично и при
спазване на нормативната уредба и етичните норми по
разглежданите материали. В заседанията на постоянните комисии
при разглеждане на материалите присъстват и техните вносителите –
кмета, заместник-кметове, секретар, експерти и специалисти от
общинска администрация, с цел правилно вземане на решения по
конкретните казуси.
Кметът на Общината присъства редовно на заседанията на
Общински съвет – Берковица, а по важни въпроси и в заседанията на
комисиите.
Своевременно се изготвят протоколи от заседанията на
постоянните комисии, които се подписват от председателя на
постоянната комисия и от техническия сътрудник на Общински
съвет – Берковица. Изготвят се справки с подписи от присъстващите
съветници на заседанията на комисиите и сесиите на общинския
съвет, с което се следи и за отсъствията им. Посочената по-долу
справка отразява отговорността на общинските съветници при
участието им в заседанията на Общински съвет – Берковица и
комисиите.
Анализирайки отсъствията на общинските съветници от
заседанията на постоянните комисии, редовни и извънредни сесии
на Общински съвет – Берковица, резултатът е следният:
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

1
2
3
4
5
6

Деян Венциславов Еленков
инж. Ангел Бориславов Ангелов
инж. Борис Цветков Костадинов
д-р Георги Зарков Кръстев
Горан Иванов Атанасов
Гроздан Георгиев Генов

Отсъствия
от
редовна
сесия

Отсъствия
от
извънредна
сесия

1
-

2
2

Отсъствия
от
заседания
на
постоянни
комисии
3
1
6
1
-

2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Георги Евгениев Иванов
Милован Жан Панталеев
Добромир Чавдаров Йоцов
Елина Максимова Маркова
д-р Иван Николов Иванов
Калин Красимиров Статков
Любомир Иванов Тодоров
инж. Милчо Михайлов Доцов
Мирослав Емилов Илиев
Надя Ангелова Кралева-Павлова
Пламен Гришев Илиев

1
1
1
-

1
1
1
1
1
2
1
1
1

9
2
4
5
3
6
1
1

Протоколите от заседанията на Общински съвет – Берковица
се изготвят и подписват в нормативноопределения срок и се
изпращат в Областна администрация – Монтана за контрол от
Областния управител на област Монтана. Същите се изпращат и в
Районна прокуратура, гр. Монтана.
За отчетния период Общински съвет – Берковица има 4
върнати решения от Областния управител:
1.Със Заповед № АК-04-3/16.03.2021 г. на Областния
управител е върнато за ново обсъждане Решение № 545 от Протокол
№ 28/26.02.2021 г. на Общински съвет – Берковица. С посоченото
решение общинският съвет дава съгласие за разпореждане с имот
ЧОС, актуван с АОС № 1527/07.01.2021 г. Посоченият АОС за имот
с идентификатор 03928.509.23, е изпратен в Областна
администрация за извършване на проверка за наличие на АДС. След
направена справка в актовите книги за държавна собственост за
имота има съставен Акт за държавна собственост и няма Заповед на
Областния управител за отписването му. Поради допуснатите
нарушения на материалноправните разпоредби, на основание чл. 45,
ал. 4 от ЗМСМА, Областния управител връща за ново обсъждане
като незаконосъобразно Решение № 545 от Протокол №
28/26.02.2021 г.
2. Със Заповед № АК-04-6/15.06.2021 г. на Областния
управител е върнато за ново обсъждане Решение № 654 от Протокол
№ 32/28.05.2021 г. на Общински съвет - Берковица. С посоченото
решение, на основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, общинският съвет
дава предварително съгласие да се промени предназначението на
земеделски земи – пасища и мери, за неземеделски нужди – кариера
за добив на нерудни полезни изкопаеми. Според посоченото в
решението правно основание общинският съвет приема решение за
изразяване на предварително съгласие за промяна на
предназначението по ал. 3 на чл. 25 от ЗСПЗЗ (в която са предвидени
в пет точки случаите, при които се допуска по изключение промяна
на предназначението) и за учредяване на правата по ал. 4, с
мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници, при
спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на
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резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е
налице недостиг на земи за нуждите на животновъдството. При
гласуване на решението е следвало да бъде спазено изискването за
квалифицирано мнозинство. В случая общият брой на съветниците в
Общински съвет - Берковица е 17, при което валидно решение би
било взето, ако “за” гласуват най-малко 11 общински съветници, а в
случая гласовете “за” са 10, „против“ – 2, „въздържали се“ няма и от
залата отсъстват 2-ма общински съветници. Решение № 654 от
Протокол № 32/28.05.2021 г. на Общински съвет - Берковица е
върнато за ново обсъждане .
3. Със Заповед № АК-04-6-(1)/15.06.2021 г. на Областния
управител са върнати за ново обсъждане Решения с №№ 681 и 682
от Протокол № 32/28.05.2021 г. на Общински съвет Берковица.
Посочените решения общинският съвет приема без необходимия
кворум. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА заседанията на общинския
съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия
брой на съветниците. Повече от половината от общия брой на
съветниците е налице, когато броят на присъстващите на
заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от
общия брой на съветниците. На заседанието в началото са
присъствали 14 общински съветници от общо 17. При вземането на
посочените две решения в залата са присъствали 9 общински
съветници, а за да имат законен кворум за вземане на решение, е
необходимо да са присъствали най-малко 10 общински съветници.
С оглед последващ и текущ контрол се води регистър за
взетите от Общински съвет – Берковица решения, като важен фактор
за ефективността от работата на общинския съвет.
В изпълнение на указаното в писмо с вх. № РД-92-001832/13.02.2018 г. на Районна прокуратура – Монтана, Общински
съвет - Берковица изпраща заверени копия от всички решения на
общинския съвет за разпореждане с имущество – частна общинска
собственост.
Голяма част от съветниците са включени в работата на
различни други комисии и подпомагат дейността на Общинска
администрация - Берковица по различни въпроси и проблеми, а така
също и в комисии към Националното сдружение на общините в
Република България /НСОРБ/.
През месец март 2021 година на извънредно заседание свикано
по искане на 1/3 от общинските съветници за председател на
Общински съвет – Берковица е избран г-н Деян Еленков.
Председателят на Общински съвет – Берковица участва като
член в Областния съвет за развитие в област Монтана като
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представител на Общински съвет, делегат е в Националното
сдружение на общините в Република България и е член на
НАПОСРБ.
През отчетния период са обсъждани :
 Обсъждане и приемане на Бюджета на община Берковица за
2021 година.
 Приемане на Културен и спортен календар на Община
Берковица за 2021 година.
 Информация за дейността на Музеен комплекс, гр. Берковица.
Мерки за подобряване дейността, план-програма за 2021
година.
 Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД, гр.
Берковица за 2020 година. Проблеми и предложения за тяхното
изпълнение.
 Информация за дейността на Общинско мероприятие
„Комунални дейности”, гр. Берковица за 2020 година.
Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение.
 Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо
болни, гр. Берковица за 2020 година. Проблеми, мерки и
предложения за подобряване на работата.
 Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр.
Берковица за 2020 година. Проблеми, мерки и предложения за
подобряване на работата.
 Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в
община Берковица за 2020 година. Проблеми и мерки за
подобряване работата на комисията.
 Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически
анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Медицински
център - 1” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за
тяхното изпълнение.
 Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически
анализ от стопанската дейност за 2020 година на „МБАЛ”
ЕООД – Берковица.
 Финансов отчет и анализ за финансовото състояние на "В и КБерковица“ ЕООД, гр.Берковица за 2020 година. Проблеми и
предложения за тяхното изпълнение.
 Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически
анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Общински
пазар 99” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за
тяхното изпълнение.
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 Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с.
Бистрилица за 2020 година. Проблеми, мерки и предложения за
подобряване на работата.
 Годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение
на „Програма за управление на Община Берковица за мандат
2020–2023 г.“ за 2020 г.;
 Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода
от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година;
 Отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2020 г.
до 31.12.2020 г.;
 Годишния доклад за дейността по вътрешен одит на Община
Берковица за 2020 г.;
 Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на
Община Берковица за 2020 г.;
 Отчет за изпълнение „Програма за управление на отпадъците
на територията на Община Берковица“ за 2020 г. и
приложенията към нея – Програма за опазване на околната
среда, вкл. раздел „Лечебни растения“ за 2020 г.;
 Доклади за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на: Народно
читалище “Иван Вазов 1872” – гр. Берковица, Народно
читалище “Развитие 1927” - с. Боровци, Народно читалище
“Иван Вазов 1911” - с. Бързия, Народно читалище “Развитие
1928” - с. Замфирово и Народно читалище „Съгласие 1898” - с.
Гаганица.
В изпълнение на указаното в писмо с вх. № РД-92-00-212 от
11.02.2020 г. на Районна прокуратура - Берковица Общински съвет Берковица изпраща заверени копия на новоприетите подзаконови
нормативни актове, както и изменения и допълнения на действащи
актове, а също така и материалите по цялата административна
преписка по приемането, респ. изменянето и допълването им, с цел
извършване на преценка от страна на РП-Берковица за наличие на
основания за предприемане на действия по надзора за законност или
прекратяване на преписката.
Обсъждани, променени и приети са наредби и програми,
както следва:
1.С Решение № 512, Протокол № 26 от 29.01.2021 г. се приема
годишна програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в община Берковица за 2021 година.
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2.С Решение № 532, Протокол № 26 от 29.01.2021 г. се приема
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на община
Берковица.
3.С Решение № 569, Протокол № 28 от 26.02.2021 г. се приема
Програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2021
година.
4.С Решение № 570, Протокол № 28 от 26.02.2021 г. се приема
„Програма за овладяване на популацията на безстопанствените
кучета на територията на Община Берковица за периода 2021-2023
година”.
5.С Решение № 575, Протокол № 28 от 26.02.2021 г. се приема
Система за приемане на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на община Берковица.
6.С Решение № 600, Протокол № 31 от 23.04.2021 г. приема
План за действие за общинските концесии в община Берковица за
период 2021-2024 год.
7.С Решение № 617, Протокол № 31 от 23.04.2021 г. се
одобрява бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г. /първи етап /
на Община Берковица.
8.С Решение № 622, Протокол № 31 от 23.04.2021 г. се приема
План за интегрирано развитие на община Берковица /ПИРО/ за
периода 2021 -2027 г.
9.С Решение № 624, Протокол № 31 от 23.04.2021 г. се приема
Общински план за младежта - 2021 година.
10.С Решение № 625, Протокол № 31 от 23.04.2021 г. се приема
Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
11.С Решение № 670, Протокол № 32 от 28.05.2021 г. се приема
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и
поддържане на обществения ред и сигурност на територията на
община Берковица.
11.С Решение № 671, Протокол № 32 от 28.05.2021 г. се приема
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на община
Берковица.
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12.С Решение № 675, Протокол № 32 от 28.05.2021 г. се приема
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община
Берковица за 2021 г.
13.С Решение № 707, Протокол № 33 от 25.06.2021 г. се
приема План за действие на Община Берковица в изпълнение на
Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023г.).
Необходимо е общинските съветници да бъдат по-активни при
изготвяне на план-програмата за работата на Общински съвет по
тримесечия, в своите предложения за обсъждане на материали от
обществено значими въпроси.
През отчетния период са проведени 8 сесии. От тях са
проведени 5 редовни сесии и 3 извънредни сесии.
Взети решения са:
от тях:

– 228 бр.

- изпълнени решения

-

211 бр.

- в процес на изпълнение

-

17 бр.

- неизпълнени

-

няма

Тези данни потвърждава казаното по-горе – задълбочено и
отговорно разглеждане на всички материали внасяни за решение.
По комисии, броя на разгледаните материали за отчетния
период са:

КОМИСИИ

Икономика, приватизация,
инвестиционна политика
Бюджет и финанси и
следприватизационен контрол
Местно самоуправление, обществен ред,

Брой
разгледани
материали

81
94
32
8

сигурност, граждански права, молби и
жалби на граждани
ТСУ
Здравеопазване и социални дейности
Образование, наука, култура, младежта,
спорта, и вероиповеданията
Комисия по туризъм, селско и горско
стопанство и екология
Комисия по европейска, социална,
етническа и демографска интеграция и
връзки с граждански общества

26
38
23
23
14

Постоянната комисия по предотвратяване и установяване
конфликт на интереси е провела 1 редовно заседание, на което
разгледани подадените ежегодни декларации по реда и
съответствие със Закона за противодействие на корупцията
отнемане на незаконно придобитото имущество.

на
са
в
и

По отношение на внесените жалби, молби, заявления,
предложения и питания на граждани и общински съветници,
разглеждани бяха през отчетния период:
 Предложение РД-92-00-1091 от Сдружение „Северозападна
рок конференция“, гр. Берковица относно съвместна дейност
при осъществяване на рок фестивал Берксток.
 Питане РД-92-00-1092 от сдружение „Заедно за Берковица“.
 Молба РД-92-00-1121 от Сдружение „Северозападна рок
конференция“, гр. Берковица относно предоставяне за
ползване микробус Форд Транзит;
 Заявление РД-92-00-1154 от Диян Димов, гр. Кърджали
относно инвестиционни намерения към имот с идентификатор
03928.507.464, находящ се в гр. Берковица, ул. „Ашиклар“;
 Сигнал РД-92-00-1159 относно неправомерно изграждане на
базови станции на мобилен оператор в непосредствена близост
до жилищни сгради;
 Писмен отговор РД-92-00-1108(2) до общинския съветник
Милован Жан относно писмено зададени въпроси.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям
настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на
общината и общинска администрация, на областния управител,
както и на гражданите на Община Берковица.
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С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на
Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша поважните решения и инициативи. Надявам се, че ще работим
отговорно в служба на гражданите на общината и с действията си ще
спомогнем за решаване на многобройните житейски проблеми.
Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и
градивност да продължим нашата работа за благото на Община
Берковица.
ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет - Берковица
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