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ПРОТОКОЛ 

№22 

гр. Дряново, 22.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 1. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Ново работно 

място на територията на община Дряново“ по процедура BG05M9OP001-1.107 – 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка 01 „Нови работни места 

на територията на общините Дряново и Трявна“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно 

развитие“, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места“ (вх.№0700-99/21.10.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №222 

Ha основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 

изискванията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, 

процедура BG05M9OP001-1.107 - МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на 

Балкана“, мярка 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново 

и Трявна“, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства с проект „Ново 

работно място на територията на община Дряново“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно 

развитие. 

2. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подготви и внесе 

необходимата проектна документация, да изпълни процедурите и подпише 

съответните документи, включително Договора за БФП, във връзка с 

изпълнението на проекта. 

 

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/ 
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