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ПРОТОКОЛ 

№25 

гр. Дряново, 19.11.2020 год. 

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

………………………………………… 

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

ПРОТИВ и нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници 

и граждани. 

2. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с Общинска администрация Дряново /приет с Решение №39 т.3 от 

19.01.2004г, посл. пром. с Решение №172 от 28.07.2020г/ (вх.№0800-

29/09.11.2020г) 

Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново. 

3. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улици в Община Дряново“, по Процедура на подбор на 

проектни предложения няколко крайни срока за кандидатстване 

BG06RDNP001-19.455, по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие 

на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана” по приема за 2020г 

(вх.№0700-106/12.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

4. 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.№0700-102/16.11.2020г) /Във връзка 

с Решение №233 от 10.11.2020г/ 

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 

№25 

гр. Дряново, 19.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 2. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация Дряново /приет с Решение 

№39 т.3 от 19.01.2004г, посл. пром. с Решение №172 от 28.07.2020г/ 

(вх.№0800-29/09.11.2020г) 

Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №234 

 На основание чл.21 ал.3, във връзка с чл.28а ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново:  

I. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация Дряново /приет с Решение №39 т.3 от 19.01.2004г, посл. 

пром. с Решение №172 от 28.07.2020г /, както следва: 

1. Допълва текста на чл.19 ал.3, както следва: „В случай на обявено 

извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична 

обстановка или кризисна ситуация на територията на Република България и 

в частност на територията на Община Дряново или част от нея, по решение на 

председателя на общинския съвет, заседанията на Председателския съвет 

могат да се провеждат чрез осъществяване между членовете му на електронна 

комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или видеоконферентна 

връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни изявления. В този 

случай, председателят на общинския съвет уведомява членовете на 

Председателския съвет и кмета на община Дряново за техническия способ и за 

началния час на заседанието. Техническият способ трябва да осигурява 

възможността за персонална идентификация и ясно изразяване волята на всеки 

един от участващите в работата на Председателския съвет“. 

2. Отменя чл.54 ал.5. 

3. Приема нов чл.54а със следния текст: 

„Чл. 54а. (1) При наличие на обстоятелствата по чл.28а ал.1 от ЗМСМА, 

председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии 

от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се 

осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически 

средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на 

образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, 

които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и 

гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник.  

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 20.11.2020г 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

                                                                       тел: 0676/7 29 61 
                                                                                             e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 
№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 

№ OHS 070716-04 

 

 

(2) В случаите по ал.1 когато няма техническа възможност за 

провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез 

видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика 

заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат 

решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява 

спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.  

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждане на заседания по ал.1 и ал.2, общинските съветници 

подписват декларация за ползване на служебен и/или личен адрес на 

електронна поща /имейл/, като изрично посочват, че същият адрес няма да се 

предоставя за ползване от други лица. 

1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез 

видеоконференция, на декларирания имейл ще се изпращат кодове и данни, 

необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на 

съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез 

поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез 

звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, 

който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския 

съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на 

общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да 

бъде закрито.  

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез 

неприсъствено приемане на решения, на декларирания имейл общинските 

съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по 

дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник 

следва да изпрати от своя деклариран имейл попълнен формуляр в електронно 

писмо на електронния адрес на Общински съвет - Дряново 

predsedatel@dryanovo.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал 

се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, 

включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо 

общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. 

Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с 

изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява 

извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните 

писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са 

гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на 

заседанието на постоянната комисия  с взети неприсъствени решения. 

Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се 

удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и 

протоколиста.  

(4) При провеждане на заседания по ал.1 и ал.2 се спазват установените 

в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на 

решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения 
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на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от 

председателя на Общинския съвет.  

(5) Решенията взети на заседанията по ал.1 и ал 2 се обявяват 

публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на 

интернет страницата на общината. “ 

4. В чл.56 ал.4 текстът „чл.54 ал.5“ се заменя с „ чл.54а“ и текстът 

на чл.56 ал.4 става, както следва „При провеждане на заседания на комисиите 

съгласно чл.54a, към дневния ред на насроченото заседание на електронната 

страница на Общински съвет – Дряново и на Община Дряново се обявява 

електронна поща за предложения и становища по разглежданите въпроси от 

страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и 

медии“. 

5. Приема нов чл.65а със следния текст: 

„Чл.65а. (1) При наличие на обстоятелствата по чл.28а ал.1 от ЗМСМА, 

председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при 

спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и 

виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за 

комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и 

звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които 

отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и 

гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник. 

(2) В случаите по ал.1 когато няма техническа възможност за 

провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, 

председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на 

което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, 

който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и 

гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник.  

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждане на заседания по ал.1 и ал.2, общинските съветници 

подписват декларация за ползване на служебен и/или личен адрес на 

електронна поща /имейл/, като изрично посочват, че същият адрес няма да се 

предоставя за ползване от други лица. 

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на 

декларирания имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за 

провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка 

на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и 

идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис 

върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. 

Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на 

интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет реши отделно 

заседание или част от него да бъде закрито.  
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2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на 

решения, на декларирания имейл общинските съветници получават образец на 

формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински 

съветник следва да изпрати от своя деклариран имейл попълнен формуляр в 

електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет - Дряново 

predsedatel@dryаnovo.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал 

се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, 

включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските 

съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на 

постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях 

начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното 

гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на 

общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по 

проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с 

взети неприсъствени решения.  

(4) При провеждане на заседания по ал.1 и ал.2 се спазват установените 

в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на 

решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения 

на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от 

председателя на Общинския съвет.  

(5) Решенията взети на заседанията по ал.1 и ал.2 се обявяват 

публично. “ 

II. Изменението и допълнението в Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинска администрация Дряново влиза в сила от деня на 

приемане на решението от Общински съвет – Дряново. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 10 ЗА – 10; 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 – Дряново    на Общински съвет – Дряново 

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 

№25 

гр. Дряново, 19.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 3. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улици в Община Дряново“, по Процедура на подбор на 

проектни предложения няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-

19.455, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7.2. 

„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана” 

по приема за 2020г (вх.№0700-106/12.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №235 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства по Процедура на 

подбор на проектни предложения няколко крайни срока за кандидатстване 

BG06RDNP001-19.455, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, 

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново - Трявна 

- в сърцето на Балкана“ по приема за 2020г, с проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улици в Община Дряново“. 

2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020г. 

3. Упълномощава и ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме 

необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на 

проекта. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова отс. 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева отс. 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 
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12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 10; 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 

№25 

гр. Дряново, 19.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 4. 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.№0700-102/16.11.2020г) /Във 

връзка с Решение №233 от 10.11.2020г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №236 

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 – било до 6 / шест/ месеца, става 12 

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

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Дряново по чл.45 ал.1 

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 отс. 

2 Десислава Симеонова отс. 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева отс. 

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 – 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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