
По т.13 от проекта за дневен ред 
 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДРЯНОВО 

 

С Т А Н О В И Щ А  на 

ПК ”Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки” 

ПК ”Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” 

ПК ”Общинска администрация, обществен ред и сигурност” 

ПК ”Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” 

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Дряново с проект „Център за социална 

рехабилитация и интеграция”, по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално 

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

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“ 

Инвестиционен приоритет №3: „Подобряване на достъпа до услуги, които са на 

достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес“ 

Специфична цел 2: „Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, 

настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, 

включително услуги за дългосрочна грижа“ (вх.№0700-68/19.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

 

На свое заседание, проведено на 24.09.2019г, ПК”ФИПКОП” разгледа материала. 

След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ:  

ПК „ФИПКОП“ приема направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ФИПКОП”: /п/ 

/Стефан Енчев/ 

 

На свое заседание, проведено на 24.09.2019г, ПК”УТСГВСЕ” разгледа материала. 

След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: 

ПК „УТСГВСЕ“ приема направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”УТСГВСЕ”: /п/ 

/Михаил Ганчев/ 

 

На свое заседание, проведено на 25.09.2019г, ПК „ОбАОбРС” разгледа 

материала. След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното 

СТАНОВИЩЕ: ПК „ОбАОбРС“ приема направеното предложение. 

СЕКРЕТАР НА ПК”ОбАОбРС”: /п/ 

/д-р Нено Ненов/ 

 

На свое заседание, проведено на 25.09.2019г, ПК”ОКМДСТ” разгледа материала. 

След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: 

ПК „ОКМДСТ“ приема направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ОКМДСТ”: /п/ 

/Цветан Йорданов/ 

 

На свое заседание, проведено на 25.09.2019г, ПК”ЗСДЖН” разгледа материала. 

След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: 

ПК „ЗСДЖН“ не приема направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ЗСДЖН”: /п/ 

/Даниела Василева/ 


