
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 и  конфликт на интереси” 

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

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” 

 

ОТНОСНО: Предложение с вх.№0800-40/29.10.2018г относно: 
    I. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00017 от дата: 
19.09.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община 
Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от 

Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и 
реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до 
Граница общ. (Дряново - Трявна )“, сключен между Община Дряново и ДФ 

„Земеделие”. 
    II. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за 
авансово плащане по договор №07/07/2/0/00017 от дата: 19.09.2017г по 
подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци 

от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и 
реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ - 609 до 

общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на общински път 
GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“, 
сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие”. 
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

 

На свое заседание, проведено на 05.11.2018г, 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 05.11.2018г, 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 05.11.2018г, ПК „ОбАОбРСКИ” разгледа 

материала. След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното 

СТАНОВИЩЕ: ПК „ОбАОбРСКИ“ приема направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ОбАОбРС”: /п/ 

/Галин Герганов/ 

 

На свое заседание, проведено на 05.11.2018г, 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 05.11.2018г, ПК”ЗСДЖН” разгледа материала. 

След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: ПК 

„ЗСДЖН“ приема направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ЗСДЖН”: /п/ 

/Даниела Василева/ 


