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ПРОТОКОЛ 

№15 

гр. Дряново, 12.06.2020 год. 

ОТНОСНО: Приемане на дневния ред за заседанието на ОбС-Дряново. 

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 12 /дванадесет/ гласа ЗА, нула гласа 

ПРОТИВ и 1 /един/ глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински 

съветници и граждани. 

2. Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с партньор 

Държавна психиатрична болница – Севлиево по проект „Център за 

социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и с умствена изостаналост“ по процедура BG05M9OP001-

2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с 

интелектуални затруднения“, Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020г (вх.№0700-52/10.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

3. Избор на председател на Общински съвет – Дряново по реда на чл.24 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

4. Промяна в продължителността на работното време и размера на 

възнаграждението на председателя на Общински съвет - Дряново, 

избор на нов председател на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-

61/29.05.2020г) 

Вносители: Ивайло Лисичков и Иван Събев - общински съветници. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg
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ПРОТОКОЛ 

№15 

гр. Дряново, 12.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 2. Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с 

партньор Държавна психиатрична болница – Севлиево по проект „Център за 

социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с 

умствена изостаналост“ по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално 

включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г (0700-

52/10.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №148 

1. На основание чл.59 и следващи от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет - Дряново одобрява промяна в чл.3 

ал.1 на Споразумение за сътрудничество с партньора по проект „Център за 

социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с 

умствена изостаналост“ по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално 

включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. 

2. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подпише промененото 

Споразумение за сътрудничество с партньора по проект „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално 

включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg
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ПРОТОКОЛ 

№15 

гр. Дряново, 12.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 3. Избор на председател на Общински съвет – Дряново по реда на 

чл.24 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №149 

На основание чл.24 ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.8 и чл.10 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация-Дряново, Общински съвет – 

Дряново избира Тодор Георгиев ******** за председател на Общинския съвет. 

Гласуване /таен вот/ 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново 13 /тринадесет/ 

Гласували 13 /тринадесет/ 

ЗА Тодор Георгиев ********   8 /осем/ 

ЗА Стефка ******** Пенкова   4 /четири/ 

Недействителни бюлетини    1 /една/ 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 16.06.2020г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

                                                                       тел: 0676/7 29 61 
                                                                                             e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 
№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 

№ OHS 070716-04 

 

 

ПРОТОКОЛ 
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ОТНОСНО: 4. Промяна в продължителността на работното време и размера на 

възнаграждението на председателя на Общински съвет - Дряново, избор на нов 

председател на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-61/29.05.2020г) 

Вносители: Ивайло Лисичков и Иван Събев - общински съветници.  

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №150 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 

Самоотвод на Тодор Георгиев 

ЗА – 4; ПРОТИВ – 6; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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