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ПРОТОКОЛ 

№35 

гр. Дряново, 12.05.2021 год. 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 10 /тринадесет/ гласа ЗА, нула гласа 

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

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Рехабилитация на 

екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост 

Дискодуратера“, по процедура на подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.376 по Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020, Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“ (вх.№0700-38/11.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

2. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на 

акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в 

извънредно общо събрание на акционерите, свикано с Покана с 

изх.№РД-02-1180/19.04.2021г /вх.№2100-5 от 20.04.2021г на Община 

Дряново/ (вх.№2100-5/12.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /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 

№35 

гр. Дряново, 12.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 1. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Рехабилитация 

на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост 

Дискодуратера“, по процедура на подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.376 по Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020, Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на 

Балкана“ (вх.№0700-38/11.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №329 

На основание чл.21 ал.2, предл.4, във връзка с ал.1 т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - 

Дряново: 

1. Дава съгласие община Дряново да изготви и подаде проектно 

предложение за финансиране по процедура BG06RDNP001-19.376 на СНЦ 

„МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана” по  подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура”. 

2. Общински съвет Дряново декларира, че дейностите, включени в 

проекта, съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на 

Община Дряново 2021-2027. 

3. Упълномощава Кмета на Община Дряново да извърши всички 

необходими фактически и правни  действия по подготовката и кандидатстване 

с проектното предложение.  

4. Упълномощава Кмета на Община Дряново да сключи договор за 

безвъзмездна финансова помощ при одобрение и финансиране на проекта. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /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 

№35 

гр. Дряново, 12.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 2. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на 

акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в 

извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-02-

1180/19.04.2021г /вх.№2100-5 от 20.04.2021г на Община Дряново/ (вх.№2100-

5/12.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №330 

На основание чл.18, във връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет - Дряново дава 

мандат на Николай ********** Карагьозов - представител на Община 

Дряново в Общото събрание на акционерите в Многопрофилна болница за 

активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД - гр. Габрово да гласува: 

1. По т.1 от дневния ред: Промяна в състава съвета на директорите - ЗА; 

2. По т.2 от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на 

директорите - ЗА; 

3. По т.3 от дневния ред: Определяне възнаграждения на членовете на 

съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - ЗА; 

4. По т.4 от дневния ред: Приемане на решение по чл.56 ал.13 от ППЗПП 

и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за 

определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56 ал.2 от 

ППЗПП - ЗА. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /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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