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ПРОТОКОЛ 

№24 

гр. Дряново, 10.11.2020 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 нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Кандидатстване на Община Дряново по процедура BG05M9OP001-2.105–

„МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04  

„Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново 

и Трявна, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване” (вх.№0700-101/09.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

2. Кандидатстване от Община Дряново за кредит във връзка с окончателно 

разплащане по проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за 

лица с психични разстройства“ (вх.№0700-102/09.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

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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ПРОТОКОЛ 

№ 24 

гр. Дряново, 10.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 1. Кандидатстване на Община Дряново по процедура BG05M9OP001-

2.105–МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04  

„Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и 

Трявна, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване” (вх.№0700-101/09.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №232 

На 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 BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на 

Балкана“, мярка 04  „Развитие на социална икономика на територията на 

общините Дряново и Трявна ”,  Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства с проектно 

предложение  по процедура BG05M9OP001-2.105-„МИГ „Дряново – Трявна – в 

сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04  „Развитие на социална икономика на 

територията на общините Дряново и Трявна“, приоритетна ос 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“ 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: 12 ЗА – 12; 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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ПРОТОКОЛ 

№ 24 

гр. Дряново, 10.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 2. Кандидатстване от Община Дряново за кредит във връзка с 

окончателно разплащане по проект „Изграждане на комплекс за социални услуги 

за лица с психични разстройства“ (вх.№0700-102/09.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №233 

На основание чл.21 ал.1 т.10, чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5 ал.1 и чл.17 от 

Закона за общинския дълг, чл.32 от Закона за публичните финанси и раздел XI 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново, Общински съвет - 

Дряново: 

1. Одобрява предложението на Кмета на Община Дряново за поемане на 

краткосрочен общински дълг, като сключи договор за кредит с фонд „Флаг“ ЕАД, 

с цел реализацията на проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за 

лица с психични разстройства“, финансиран от Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 

„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора 

с увреждания“: 

1.1. Максимален размер на дълга - 2 555 261,91 лв. 

1.2. Валута - български лева 

1.3. Срок на погасяване - до 6 / шест/ месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

1.4. Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от 

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG16RFOP001-5.002-0018-C01 и/или от собствени бюджетни средства. 

1.5. Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 %. 

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

1.7. Учредяване на залог върху вземанията на Община Дряново по 

Договор за безвъзмездна помощ №BG16RFOP001-5.002-0018-C01, сключен с 

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи 

и бъдещи, също са обект на особен залог. 

1.8. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Дряново по чл.45 ал.1 
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т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за 

местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52 ал.1 

т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи 

и бъдещи, също са обект на особен залог. 

1.9. Влияние на финансирането и на разходите по обслужване на дълга - 

умерено рисковано влияние върху бюджета при одобрение на пълния размер на 

разходите от УО. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Дряново да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков отс. 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова Въздържам се 

8 Преслава Демирева Въздържам се 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; 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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