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ПРОТОКОЛ 

№51 

гр. Дряново, 09.03.2022 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. Допълнение на Решение №455 от 29.12.2021г на Общински съвет – Дряново 

относно съгласие за партньорство по проект: „Мониторинг на системата 

на дигитални административни услуги в община Дряново за 

подобряване на административната и регулаторната среда чрез 

партньорско управление с гражданите и бизнеса“ - процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики 

и законодателство“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020 (вх.№5900-

3/07.03.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ 

Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo 

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 

№51 

гр. Дряново, 09.03.2022 год. 

ОТНОСНО: 1. Допълнение на Решение №455 от 29.12.2021г на Общински 

съвет – Дряново относно съгласие за партньорство по проект: „Мониторинг на 

системата на дигитални административни услуги в община Дряново за 

подобряване на административната и регулаторната среда чрез партньорско 

управление с гражданите и бизнеса“ - процедура BG05SFOP001-2.025 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в 

процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по ОП 

„Добро управление“ 2014-2020 (вх.№5900-3/07.03.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №515 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново 

допълва Решение №455 от 29.12.2021г на Общинския съвет като се добавя 

т.3 „Община Дряново се ангажира за осигуряване на оборотни средства 

за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта 

дейности, за които партньорът отговаря.“ 

По този начин Решение №455 от 29.12.2021 г добива следния вид: 

1. Общински съвет - Дряново дава съгласие на Община Дряново за 

партньорство с ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И 

АВАРИИ" (ЕИК/БУЛСТАТ 176677828) по проект: „Мониторинг на системата 

на дигитални административни услуги в община Дряново за 

подобряване на административната и регулаторната среда чрез 

партньорско управление с гражданите и бизнеса“ - процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез 

подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020. 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по 

подготовка и изпълнение на партньорските дейности, заложени в проектното 

предложение. 

3. Община Дряново се ангажира за осигуряване на оборотни средства за 

точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за 

които партньорът отговаря. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

Самоотвод:  1 /Милен Стоянов/. 
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………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ 

Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo 

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/ 

 


