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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 6 /шест/ гласа ЗА, нула гласа 

ПРОТИВ и 3 /три/ гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински 

съветници и граждани. 

2. Актуализиране на Общински план за интегриране на ромите в община 

Дряново 2018-2020г (вх.№0700-39/16.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРСКИ“. 

3. Предложение с вх.№0700-41/17.05.2018г относно: Кандидатстване на 

Община Дряново с проект „Заедно в различието“, по процедура 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - 

компонент 1, по две оперативни програми: 

1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“ 

Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа интеграция 

на маргинализирани общности като ромите“ 

Специфична цел 1: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими 

етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, 

социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници 

с произход от други държави“. 

2. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално 

приобщаване“ 

Инвестиционен приоритет 9ii: „Социално-икономическо 

интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ 

Специфична цел 1: „Повишаване броя на успешно интегрираните 

чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани 

общности, включително роми“. 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК 

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

4. Одобряване на споразумение за сътрудничество с конкретния/те 

партньор/и и асоциирани партньори по проект „Заедно в различието“, 

по процедура  BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 

достъпа до образование“ - компонент 1 (вх.№0700-42/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 30.05.2018г! 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

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

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 

№ Q070716 

 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК 

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

5. Актуализирана Регионална програма за управление на отпадъците – 

Регион Севлиево за периода 2015-2020г за общините Севлиево, 

Дряново и Сухиндол (вх.№0700-46/21.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

6. Приемане на план за енергийна ефективност на Община Дряново за 

периода 2018-2020 год. (вх.№0700-43/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

7. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Дряново 2014-2020г за 2017г (вх.№0700-

44/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК 

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

8. Промяна вида на собствеността на имот публична общинска 

собственост: УПИ I от кв.31 по ПУП на с. Гостилица - 3194 кв.м, заедно 

с построената в него Детска градина - 340 кв.м, находящ се в с. 

Гостилица, община Дряново, поради отпадането на предназначението 

му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост и обявяването му 

за частна общинска собственост. Съгласие за откриване на продажба 

на УПИ I от кв.31 по ПУП на с. Гостилица - 3194 кв.м, заедно с 

построената в него Детска градина - 340 кв.м, находящ се в с. 

Гостилица, община Дряново (вх.№2200-457/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“. 

9. Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на 

експертна оценка на имот - частна общинска собственост, 

представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9770 

по КК на гр. Дряново с площ 438 кв.м, за който е отреден УПИ VI от 

кв.104 /за търговска дейност/ по регулационния план на града 

(вх.№2200-860/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“. 

10. Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на 

управление върху имот публична общинска собственост №102 от 

17.07.2014г (вх.№0700-40/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“. 

11. Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване на 

месечна наемна цена на имоти - публична общинска собственост 

(вх.№2700-125/17.05.2018г) /помещения в с. Керека и с. Скалско/ 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“. 
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12. Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване на 

месечна наемна цена на имоти - публична общинска собственост 

(вх.№2700-113/17.05.2018г) /помещения в с. Керека и с. Денчевци/ 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“. 

13. Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-

53/16.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

14. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение 

на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за 

изменение на дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти: 

УПИ VIII-438 и УПИ IX-437 от кв.18 по плана на с. Гостилица 

(вх.№ОБА3-04-13/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

15. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение 

на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за 

изменение на уличната и дворищната регулация за кв.13 и кв.14 по 

плана на с. Туркинча (вх.№ОБА3-04-14/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

16. Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово, насрочено за 25 

юни 2018г (вх.№1500-24/22.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

17. Отмяна на т.9 от Решение №440 от Протокол №53/30.04.2018г на 

Общински съвет – Дряново и приемане на ново решение (вх.№6100-

66/21.05.2018г) 

Вносител: Галин Герганов – общински съветник. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРСКИ“. 

18. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България 

(вх.№0801-27/17.05.2018г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК 

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

19. Определяне на представител на Общински съвет - Дряново в 

Областния съвет за развитие (вх.№0801-26/17.05.2018г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК 

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

20. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на 

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

редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с 

изх.№РД-10-1332/23.04.2018г (вх.№2100-10/16.05.2018г) 
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Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“. 

 

Отпаднали материали от дневния ред: 

- Предложение с вх.№0801-25/16.05.2018г на общинския съветник Тодор 

Георгиев относно Неправомерно изразходени средства от план-сметката 

за чистота за 2016г. Материалът е изтеглен от Вносителя, на 

основание чл.101 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация Дряново, с писмо с вх.№0801-25/23.05.2018г. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 2. Актуализиране на Общински план за интегриране на ромите в 

община Дряново 2018-2020г (вх.№0700-39/16.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №456 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Дряново: 

1. Приема актуализиран Общински план за интегриране на ромите в 

община Дряново за периода 2018-2020г. 

2. Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на 

предвидените в плана дейности. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

ОТНОСНО: 3. Предложение с вх.№0700-41/17.05.2018г относно: 

Кандидатстване на Община Дряново с проект „Заедно в различието“, по 

процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - 

компонент 1, по две оперативни програми: 

1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

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

включване“ 

Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ 

Специфична цел 1: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически 

общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни 

услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други 

държави“. 

2. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“ 

Инвестиционен приоритет 9ii: „Социално-икономическо интегриране на 

маргинализираните общности, като например ромите“ 

Специфична цел 1: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез 

образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, 

включително роми“. 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №457 

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

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 

изискванията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура за подбор на проекти 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - компонент 1, 

Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства с проект 

„Заедно в различието“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1: 

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите“, Специфична цел 1: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими 

етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и 

здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други 

държави“ и по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно 
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социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii: „Социално-

икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например 

ромите“, Специфична цел 1: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез 

образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, 

включително роми“. 

2. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подготви и внесе 

необходимата проектна документация, да изпълни процедурите и подпише 

съответните документи, включително Договори за БФП, във връзка с 

изпълнението на проекта. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 4. Одобряване на споразумение за сътрудничество с конкретния/те 

партньор/и и асоциирани партньори по проект „Заедно в различието“, по 

процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - 

компонент 1 (вх.№0700-42/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №458 

1. На основание чл.59 и следващи от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Дряново одобрява Споразумение 

за сътрудничество с конкретния/те партньор/и и асоциирани партньори по 

проект „Заедно в различието“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ - компонент 1. 

2. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подпише Споразумение 

за сътрудничество с конкретния/те партньор/и и асоциирани партньори по 

проект „Заедно в различието“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ - компонент 1. 

Приложение: Проект на Споразумение за сътрудничество с 

конкретните партньори и асоциирани партньори. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ОТНОСНО: 5. Актуализирана Регионална програма за управление на 

отпадъците – Регион Севлиево за периода 2015-2020г за общините Севлиево, 

Дряново и Сухиндол (вх.№0700-46/21.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №459 

 На основание чл.21 ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.52 ал.8 и ал.3 т.2 от Закона за управление на 

отпадъците, Общински съвет – Дряново приема актуализирана Регионална 

програма за управление на отпадъците – Регион Севлиево за периода 2015-

2020г за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ОТНОСНО: 6. Приемане на план за енергийна ефективност на Община Дряново 

за периода 2018-2020 год. (вх.№0700-43/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №460 

 На основание чл.21 ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.12 ал.1 и ал.2 от Закона за енергийната 

ефективност, Общински съвет – Дряново приема План за енергийна 

ефективност на Община Дряново за периода 2018-2020 година. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ОТНОСНО: 7. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Дряново 2014-2020г за 2017г (вх.№0700-

44/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №461 

 На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.23 т.4 и чл.24 т.4 от Закона за регионалното 

развитие, Общински съвет – Дряново одобрява Годишен доклад за наблюдение 

на изпълнението на Общинския план за развитие на община Дряново 2014-

2020г за периода 01.01.2017г – 31.12.2017г. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ОТНОСНО: 8. Промяна вида на собствеността на имот публична общинска 

собственост: УПИ I от кв.31 по ПУП на с. Гостилица - 3194 кв.м, заедно с 

построената в него Детска градина - 340 кв.м, находящ се в с. Гостилица, 

община Дряново, поради отпадането на предназначението му по чл.3 ал.2 от 

Закона за общинската собственост и обявяването му за частна общинска 

собственост. Съгласие за откриване на продажба на УПИ I от кв.31 по ПУП на с. 

Гостилица - 3194 кв.м, заедно с построената в него Детска градина - 340 кв.м, 

находящ се в с. Гостилица, община Дряново (вх.№2200-457/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №462 

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

местната администрация, чл.6 ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост 

и чл.2 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, Общински съвет - Дряново обявява УПИ I от кв.31 по 

ПУП на с. Гостилица - 3194 кв.м, заедно с построената в него Детска градина - 

340 кв.м, находящ се в с. Гостилица община Дряново, от публична в частна 

общинска собственост. 

2. Задължава Кмета на общината да спази чл.60 от Закона за 

общинската собственост: да състави акт за частна общинска собственост и да 

отрази промените в новия и в стария акт и в регистрите. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов отс. 

8 Пенчо Дъчев - 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 
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ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ОТНОСНО: 9. Съгласие за откриване на процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка на имот - частна общинска собственост, 

представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9770 по КК на 

гр. Дряново с площ 438 кв.м, за който е отреден УПИ VI от кв.104 /за търговска 

дейност/ по регулационния план на града (вх.№2200-860/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №463 

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

местната администрация във връзка с чл.35 ал.4 от Закона за общинската 

собственост и чл.47 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

да се открие процедура за продажба на имот частна общинска собственост, без 

провеждане на търг или конкурс, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 23947.501.9770 по КК на град Дряново с площ 438 кв.м, за 

който е отреден УПИ VI от кв.104 /за търговска дейност/ по регулационния 

план на града, на собственика на сграда за търговия с идентификатор 

23947.501.1031.1 Николай ****** Дончев /Нотариален акт номер №60 от 

02.04.2015г, том I, per.№390, дело №35 от 2015г на нотариус Ангел Ангелов/. 

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

местната администрация във връзка с чл.35 ал.4 от Закона за общинската 

собственост и чл.44 ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново 

утвърждава цена за имот, представляващ частна общинска собственост: 

Поземлен имот с идентификатор 23947.501.9770 по КК на град Дряново с площ 

438 кв.м, за който е отреден УПИ VI от кв.104 /за търговска дейност/ по 

регулационния план на града, съгласно скица №15-130225/01.03.2018г 

издадена от СГКК - гр. Габрово, при граници и съседи 23947.501.1034, 

23947.501.9550, в размер на 5400 /пет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС. 

3. На основание чл.40 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, Купувачът се задължава да заплати 2% 

Данък за придобиване на имуществото, определен по чл.44 от Закона за 

местните данъци и такси, начислени върху стойността на имота, предмет на 

продажба. 

4. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за 

покупко-продажба с Николай ****** Дончев. 

  

Поименно гласуване: 
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ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 

№ Q070716 

 

1 Галин Герганов Въздържам се 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов отс. 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 10. Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на 

управление върху имот публична общинска собственост №102 от 17.07.2014г 

(вх.№0700-40/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №464 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова Въздържам се 

5 Мариана Маринова Въздържам се 

6 Михаил Ганчев Въздържам се 

7 Нено Ненов отс. 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов Въздържам се 

ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4. 

Съгласно чл.27 ал.4 от ЗМСМА решението се приема с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 11. Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване 

на месечна наемна цена на имоти - публична общинска собственост (вх.№2700-

125/17.05.2018г) /помещения в с. Керека и с. Скалско/ 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №465 

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

местната администрация във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската 

собственост и чл.13 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава 

съгласие да се открие процедура за отдаване под наем, чрез провеждане 

на публично оповестен конкурс, за срок от 5 години на: 

 Помещение, находящо се в с. Керека, с площ от 10.50 кв.м - част от 

Административна сграда, построена върху поземлен имот с 

идентификатор 36751.501.109 по КК на с. Керека от 2006г, съгласно 

АОС №301/01.03.2000г; 

 Помещение, находящо се в с. Скалско, с площ от 12.25 кв.м - част от 

Административна сграда, находяща се в с. Скалско, УПИ IV-56 от кв.10 

по плана на с. Скалско от 1980г, съгласно АОС №249/27.10.1998г. 

2. На основание т.III, т.3 от Тарифата за базисни месечни наемни цени 

на имоти общинска собственост /в лева на кв.м/, Общински съвет - Дряново 

утвърждава начална месечна наемна цена и условия за провеждане на 

конкурса, както следва: 

2.1. Начална месечна наемна цена за: 

 Помещение, находящо се в с. Керека, с площ от 10.50 кв.м - част от 

Административна сграда, построена върху поземлен имот с 

идентификатор 36751.501.109 по КК на с. Керека от 2006г, съгласно 

АОС №301/01.03.2000г: 12.08 лв /дванадесет лева и осем стотинки/ 

без ДДС, съгласно Тарифата за базисни месечни наемни цени на имоти 

общинска собственост (10.50 кв.м х 1.15 лв); 

 Помещение, находящо се в с. Скалско, с площ от 12.25 кв.м - част от 

Административна сграда, находяща се в с. Скалско, УПИ IV-56 от кв.10 

по плана на с. Скалско от 1980г, съгласно АОС №249/27.10.1998г: 

14.09 лв /четиринадесет лева и девет стотинки/ без ДДС, съгласно 

Тарифата за базисни месечни наемни цени на имоти общинска 

собственост (12.25 кв.м х 1.15 лв). 

2.2. Помещенията да се използват за разполагане на 

съоръжения и извършване на пощенски услуги. 

3. Възлага на Кмета на общината да проведе необходимите процедури. 
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Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев - 

7 Нено Ненов отс. 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

ОТНОСНО: 12. Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване 

на месечна наемна цена на имоти - публична общинска собственост (вх.№2700-

113/17.05.2018г) /помещения в с. Керека и с. Денчевци/ 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №466 

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

местната администрация във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската 

собственост и чл.13 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава 

съгласие да се открие процедура за отдаване под наем, чрез провеждане 

на публично оповестен конкурс, за срок от 5 години на: 

 Помещение, находящо се в с. Керека, с площ от 30.00 кв.м - част от 

Административна сграда, построена върху поземлен имот с 

идентификатор 36751.501.109 по КК на с. Керека от 2006г, съгласно 

АОС №301/01.03.2000г; 

 Помещение, находящо се в с. Денчевци, с площ от 25.60 кв.м - част 

от Читалище, построено върху поземлен имот с идентификатор 

20660.501.46 по КК на с. Денчевци от 2005г, съгласно АОС 

№336/15.06.2001г. 

2. На основание т.III, т.3 от Тарифата за базисни месечни наемни цени 

на имоти общинска собственост /в лева на кв.м/, Общински съвет - Дряново 

утвърждава начална месечна наемна цена и условия за провеждане на 

конкурса, както следва: 

2.1. Начална месечна наемна цена за: 

 Помещение, находящо се в с. Керека, с площ от 30.00 кв.м - част от 

Административна сграда, построена върху поземлен имот с 

идентификатор 36751.501.109 по КК на с. Керека от 2006г, съгласно 

АОС №301/01.03.2000г: 34.50 лв /тридесет и четири лева и петдесет 

стотинки/ без ДДС, съгласно Тарифата за базисни месечни наемни цени 

на имоти общинска собственост (30.00 кв.м х 1.15 лв); 

 Помещение, находящо се в с. Денчевци, с площ от 25.60 кв.м - част 

от Читалище, построено върху поземлен имот с идентификатор 

20660.501.46 по КК на с. Денчевци от 2005г, съгласно АОС 

№336/15.06.2001г: 29.44 лв /двадесет и девет лева и четиридесет и 

четири стотинки/ без ДДС, съгласно Тарифата за базисни месечни 

наемни цени на имоти общинска собственост (25.60 кв.м х 1.15 лв). 

2.2. Помещенията да се използват за разполагане на 

съоръжения и извършване на телефонни услуги. 

3. Възлага на Кмета на общината да проведе необходимите процедури. 
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Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев - 

7 Нено Ненов отс. 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

ОТНОСНО: 13. Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд 

(вх.№2200-53/16.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №467 

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

местната администрация, Общински съвет - Дряново дава съгласие да се 

предостави земя от Общинския поземлен фонд за възстановяване на 

собствеността на н-ци на Меню ***** Попов, а именно: поземлен имот с 

идентификатор 23947.69.69 с площ от 419 м2, с НТП /начин на трайно 

ползване/ - нива, местност „Вехти лозя“ по КК на гр. Дряново - земеделска 

земя предоставена по реда на чл.19 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, който имот е включен в Общински поземлен фонд. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов отс. 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

ОТНОСНО: 14. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ 

за изменение на дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти: УПИ 

VIII-438 и УПИ IX-437 от кв.18 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-

13/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №468 

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

местната администрация, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от Закона за устройство 

на територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за разпореждане с 

общински имот за изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VIII-438 и 

УПИ IX-437 от кв.18 по плана на с. Гостилица. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда изменение на 

дворищната регулация за УПИ VIII-438 и УПИ IX-437 от кв.18 по плана на с. 

Гостилица и включва следните изменения: 

- да се промени вътрешната регулационна линия между УПИ VIII-438 и УПИ 

IX-437 и да се постави по югозападната фасада на полумасивна стопанска 

сграда на 2 етажа /2пМС/, да продължи на юг по реалната граница между двете 

сгради и да спре до регулационната линия на улица с о.т.71 и о.т.74; 

- да се промени вътрешната регулационна линия между УПИ VIII-438 и УПИ 

VII-436, като се постави по западната фасада на паянтова сграда на 2 етажа 

/2ПС/, находяща се в ПИ 436; 

- да се промени вътрешната регулационна линия между УПИ VIII-438 и УПИ 

IX-437 и общински терен даден за подход на УПИ VIII, като същата се измести 

на запад и се постави по западната фасада на масивна сграда и спре до 

северната регулационна линия на УПИ VIII-438. По този начин част от 

общинския терен се предава към УПИ VIII-438 и УПИ IX-437, като частта към 

УПИ VIII е 135 м2, а към УПИ IX - 118 м2; 

- да се промени отреждането на УПИ IX-437, като от „цех на Петко Денев“ се 

преотреди за „жилищно строителство“, така както е показано в текстовата и 

графична част на предложението. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 
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4 Детелина Кьосова - 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов отс. 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 15. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ 

за изменение на уличната и дворищната регулация за кв.13 и кв.14 по плана 

на с. Туркинча (вх.№ОБА3-04-14/17.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №469 

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

местната администрация, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от Закона за устройство 

на територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за разпореждане с 

общински имот за изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на 

уличната и дворищната регулация за кв.13 и кв.14 по плана на с. Туркинча. 

С предложението за частично изменение на подробен устройствен план - 

план за регулация за кв.13 и кв.14 по плана на с. Туркинча се предлагат 

следните изменения: 

1. В кв.13: 

- да се променят вътрешните регулационни линии на УПИ I и да се поставят в 

съответствие по имотните граници на ПИ с идентификатор 73465.501.141. Да се 

заличи улица /проектирана и нереализирана/ в участъка от о.т.15-16, 

преминаваща през имота, и да се прекъсне до о.т.16а. За УПИ I от кв.13 да се 

отреди нов поземлен имот - ПИ с проектен идентификатор 73465.501.539 по 

кадастралната карта /КК/ на селото, който е част от ПИ с идентификатор 

73465.501.141; 

- да се промени улица /проектирана и нереализирана/ в участъка от о.т.17-15, 

като се измести на североизток и се поставят нови о.т.15а, 156 и 15в, а о.т.15 

да се заличи. За улицата да се образува нов поземлен имот ПИ с проектен 

идентификатор 73465.501.538 по КК; 

- да се промени вътрешната регулационна линия между УПИ I и УПИ II и да се 

постави в съответствие по имотната граница на ПИ с идентификатор 

73465.501.140 и ПИ с проектен идентификатор 73465.501.539 по КК; 

2. В кв.14: 

- да се променят вътрешните регулационни линии между УПИ I и УПИ III, 

между УПИ III и УПИ IV, между УПИ VI, УПИ XI и УПИ V, между УПИ XII, УПИ 

XIII и УПИ VII, между УПИ XIII и УПИ VIII и между УПИ VII и УПИ X; 

- да се обособи нов урегулиран поземлен имот УПИ XIV-„за жилищно 

строителство“, като регулационните линии се поставят в съответствие по 

имотните граници на ПИ с идентификатор 73465.501.143 по КК. Да се заличат 

УПИ III, УПИ VI и УПИ XI от кв.14; 
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- да се обособи нов урегулиран поземлен имот УПИ XV-„за жилищно 

строителство", като регулационните линии се поставят в съответствие по 

имотните граници на ПИ с проектен идентификатор 73465.501.537 по КК. Да се 

заличат УПИ XII и УПИ XIII от кв.14, така както е показано в текстовата и 

графична част на предложението. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отвод 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова - 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов отс. 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 16. Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово, насрочено за 25 юни 2018г 

(вх.№1500-24/22.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №470 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, съгласно чл.198 ал.3 от Закона за водите и във 

връзка с чл.5 ал.6, чл.20 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет - Дряново 

дава мандат на инж.Мирослав Семов Семов - кмет на Община Дряново в 

качеството му на представител  на  Общината  в Асоциация  по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД 

гр. Габрово, за представяне позицията на Община Дряново по първа точка от 

дневния ред, а именно: 

1. Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” 

ООД гр. Габрово приема препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2019г да бъде 18 445 

/осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет / лева – ЗА. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 17. Отмяна на т.9 от Решение №440 от Протокол №53/30.04.2018г 

на Общински съвет – Дряново и приемане на ново решение (вх.№6100-

66/21.05.2018г) 

Вносител: Галин Герганов – общински съветник. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №471 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за 

народните читалища и обсъждане на внесения доклад за осъществените 

читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2017г, 

Общински съвет - Дряново: 

1. Отменя т.9 от Решение №440 от Протокол №53/30.04.2018г. 

2. Приема доклада на НЧ „Колю Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№61 00-

59/19.04.2018г). 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 18. Определяне представител на общинския съвет в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България 

(вх.№0801-27/17.05.2018г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №472 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 ал.2 от Устава на 

Национално сдружение на общините в Република България, Общински съвет – 

Дряново 

РЕШИ: 

1. Отменя Решение №21 от Протокол №3/07.12.2015г на ОбС-Дряново. 

2. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 

на общините в Република България представителя на общинския съвет: 

Даниела Стефанов Василева-Лисичкова – общински съветник в Общински съвет 

– Дряново. 

3. При невъзможност за участие на определения по т.2 делегат в 

заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Георги Бориславов 

Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова - 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов отс. 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 
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ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 19. Определяне на представител на Общински съвет - Дряново в 

Областния съвет за развитие (вх.№0801-26/17.05.2018г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №473 

На основание чл.22 ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.21 

ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет – Дряново: 

1. Отменя Решение №19 от Протокол №3/07.12.2015г и Решение №87 от 

Протокол №9/30.03.2016г на ОбС–Дряново. 

2. Избира за свой представител в Областен съвет за развитие – Габрово 

Преслава Димитрова Демирева – заместник председател на Общински съвет – 

Дряново. 

3. В случай на възпрепятстване участието на определяния в т.2 

представител в Областния съвет за развитие, той ще бъде заместван от Цветан 

Йорданов Йорданов – заместник председател на Общински съвет – Дряново. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№54 

гр. Дряново, 25.05.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 20. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на 

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

годишно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-10-

1332/23.04.2018г (вх.№2100-10/16.05.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №474 

 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: 

 I. Определя Деница Вачкова – зам. кмет на Община Дряново за 

представител на Община Дряново в редовното годишно Общото събрание на 

акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ 

АД - гр. Габрово, свикано на 28.05.2018г. 

 II. Дава мандат на представителя 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: Доклад на съвета на директорите за дейността на 

дружеството през 2017г - ЗА; 

2. По т.2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на 

дружеството за 2017г, заверен от регистрирания одитор - ЗА. 

3. По т.3 от дневния ред: - Приемане на консолидирания доклад за дейността 

на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2017г - ЗА; 

4. По т.4 от дневния ред: Приемане на консолидиран годишен финансов отчет 

за 2017г, заверен от регистрирания одитор - ЗА. 

5. По т.5 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 

2016г: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на 

дружеството за 2017г поради приключване на финансовата година с 

реализирана загуба - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; 

6. По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на 

съвета на директорите за дейността им през 2017г - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; 

7. По т.7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на 

съвета на директорите за дейността им през 2016г - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; 

8. По т.8 от дневния ред:  Избор на регистриран одитор за 2018г - 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; 
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9. По т.9 от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите -

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; 

10. По т.10 от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на 

директорите - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; 

11. По т.11 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на 

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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; 

12. По т.12 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството - ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ; 

13. По т.13 от дневния ред: Промяна в устава на дружеството - ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 9 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.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: 

      /Радослава Вълкова/ 
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