Протокол № 38 от 29 септември 2021 г. Общински съвет
Берковица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес, 29 септември 2021 година, се проведе извънредна сесия на Общински
съвет – Берковица, от 11.30 часа, в Заседателната зала на Община Берковица.
Присъстваха – 12 общински съветника
Отсъстваха – 5 общински съветника – инж. Борис Цветков, д-р Георги Зарков,
Добромир Йоцов, Елина Маркова, Калин Статков.
Присъстваха още: г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица,
Юлия Евгениева, гл. експерт „ЗМГССРМП“.
Господин Деян Еленков – Председател на Общински съвет – Берковица откри и
ръководи сесията, като обяви предложения дневен ред за днешното извънредно
заседание.
Господин Милован Панталеев предложи да се включи към дневния ред т. 2 –
въпроси към г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение да
се включи към дневния ред т. 2 – въпроси към г-жа Димитранка Каменова.
За – 1/М. Жан/
Против – няма
Въздържали се – 11 /Д. Еленков, инж. А. Ангелов, Г. Атанасов, Г. Генов, Г.
Иванов, д-р И. Иванов, Л. Тодоров, инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
/предложението не се приема/
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение да
се приеме оповестеният дневен ред.
За – 11

Против – няма

Въздържали се – 1 /М. Жан/

Общински съвет - Берковица прие
ДНЕВЕН РЕД
1. Докладна относно участие на Община Берковица като водещ партньор в
проектно предложение с наименование „От ромите за ромите“ по Програма „Местно
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”,
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани мерки в
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подкрепа на ромското включване“, финансирана чрез Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА,
Кмет на Община Берковица
ОТНОСНО: Участие на Община Берковица като водещ партньор в проектно
предложение с наименование „От ромите за ромите“ по Програма „Местно развитие,
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани мерки в подкрепа на
ромското включване“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г.
ИЗКАЗАХА СЕ: Юлия Евгениева, Димитранка Каменова, Милован Панталеев,
инж. Милчо Доцов, Горан Атанасов.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от
ОбА.
За – 10 /Д. Еленков, Г. Атанасов, Г. Генов, Г. Иванов, д-р И. Иванов, Л. Тодоров,
инж. М. Доцов, М. Илиев, Н. Кралева, П. Гришев/
Против - няма
Въздържали се – 2 /М. Жан, инж. А. Ангелов /
Общински съвет - Берковица прие
Р Е Ш Е Н И Е № 823
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Берковица
дава съгласие за следното:
1. Община Берковица да кандидатства съвместно с Фондация „Рома – Лом“ с
проектно предложение с наименование „От ромите за ромите“ по Програма „Местно
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”,
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани мерки в
подкрепа на ромското включване“, финансирана чрез Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
2. В случай, че проектното предложение бъде одобрено за финансиране, дава
съгласие да бъде подпомогнато изпълнението на разработената в рамките на проекта
Стратегия за развитие на предлаганите услуги през следващите 5 години след
приключване на проекта.
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След взетото Решение, Общински съвет - Берковица приключи своята работа и
председателят закри заседанието в 11.50 часа.

ПРОТОКОЛИСТ:
/Емилия Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Деян Еленков/

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ:
/адв. Апостол Иванов/
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