
Предварителен дневен ред за заседанията на ПК „ОбАОбРСКИ, ПК „ОКМДСТ“ и ПК 
„ЗСДЖН“ на 22.06.2018г 

 

22 юни 2018г /петък/, 16 часа, Заседателна зала 

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“ 

Предварителен дневен ред: 

1. Предложение с вх.№0700-40/25.05.2018г от Председателя на НЧ 

„Дряновска пробуда-2008“ до Кмета на общината и до Председателя на ОбС 

/във връзка с предложението на Кмета на общината за прекратяване на 

Договор за безвъзмездно предоставяне на управление върху имот публична 

общинска собственост №102 от 17.07.2014г между Община Дряново и НЧ 

„Дряновска пробуда-2008“/ 

За информация: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК 

„ЗСДЖН“.  

          * Предоставена информация с вх.№0800-24/12.06.2018г от Кмета на 

общината за свободните общински имоти и/или помещения в сгради частна 

общинска собственост и публична общинска собственост в гр. Дряново във 

връзка с изпратени искане от Председателя на ОбС от 25.05.2018г за предоставяне 

на информацията в ОбС. 

          * Копие от информацията за свободните общински имоти в гр. Дряново е 

изпратена до Председателя на НЧ „Дряновска пробуда-2008“, както и 

информация за проведената среща на ПК „ОКМДСТ“ с настоятелството на НЧ 

„Развитие-1869“. 

          * Във връзка с получено писмо с вх.№0800-24/18.06.2018г от 

Председателя на читалището повторно е изпратена информацията за 

свободните общински имоти в гр. Дряново, подходящи за нуждите на НЧ 

„Дряновска пробуда-2008“, на 19.06.2018г – по ел. път и на хартиен носител. 

2. Заявление с вх.№6100-78/18.06.2018г за достъп до обществена 

информация от Председателя на НЧ „Дряновска пробуда-2008“ до Кмета на 

Община Дряново, Общински съвет – Дряново, ПК „ОбАОбРСКИ“, ПК „ОКМДСТ“ и 

ПК „ФИПКОП“ /изх.№61 от 18.06.2018г/ 

За информация на общинските съветници. 

ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“. 

3. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за 

периода от 01.11.2017г до 30.04.2018г (вх.№6200-103/21.05.2018г) 

Вносител: Мариета Енчева – директор на ОП „Чисто Дряново“. 

За информация: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК 

„ЗСДЖН“. Решение на Предс. съвет: Да се разгледа в заседанието на ОбС. 

4. Откриване на процедура за отдаване под наем, утвърждаване на месечна 

наемна цена и конкурсни условия за помещение с площ от 13,20 кв.м, разположено 

на втори етаж от Сграда с идентификатор23947.501.1272.1 с предназначение 

„Спортна сграда, база“, публична общинска собственост, находяща се в ПИ с 

идентификатор23947.501.1272 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-562/21.06.2018г) 

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

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

5. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имоти - публична 

общинска собственост. Утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия 

/помещения в Здравна служба в с. Янтра и Здравен дом в с. Гостилица/ (вх.№2200-

674/21.06.2018г) 

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

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

6. Осигуряване на средства от бюджета на ОбС-Дряново за подпомагане на 

транспорта на ученици от 8 клас за учебната 2018/2019 година в ПГИ „Рачо 

Стоянов“, пътуващи от други населени места извън община Дряново 

(вх.№0801-28/19.06.2018г) 
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Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“. 

7. Актуализиране състава на Наблюдателна комисия по чл.170 ал.2 от 

ЗИНЗС, създадена с Решение №121/31.05.2016г на ОбС-Дряново (вх.№0800-

29/21.06.2018г) 

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

Становище: ПК „ОбАОбРСКИ“. 

8. Оферта от Управителя на „Филком“ ООД – София за аудио оборудване на 

зала за заседанията на ОбС (вх.№5800-61/01.06.2018г) 

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

„ЗСДЖН“; Кмета на общината. 

9. Искане с изх.№4800-19/25.05.2018г от Кмета на общината до Сдружение 

„Регионално сдружение за социален просперитет“ относно Договор №272 от 

02.12.2016г /във връзка с подписания договор за наем на имот публична общинска 

собственост, находящ се  в гр. Дряново ул. „Димитър Крусев“ №1, за създаване 

на колеж по биодинамика  и констатации от 18.05.2018г на комисия, назначена 

със заповед на кмета, и установени липси на имущество/ 

За информация: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК 

„ЗСДЖН“; Поискано становище от юриста на ОбА и на ОбС относно прекратяване на 

договора /какви са плюсовете, какви са минусите/ (изх.№0800-27/14.06.2018г) 

- Становище от адв. Гр. Гавраилова с вх.№2700-154/21.06.2018г. 

- Получен отговор по ел. път от Председателя на Сдружение РССП с 

изх.№2018ВЕХ020/ 21.06.2018г с приложени документи (вх.№4800-19/22.06.2018г) 
          * Писмо от Сдружение РССП с изх.№2018ВЕХ017/05.06.2018г във връзка с  адресите за 
кореспонденция и контакти със Сдружението. Отговор от Председателя на ОбС от 
06.06.2018г. 
          * Писмо от Сдружение РССП с изх.№2018ВЕХ018/05.06.2018г във връзка с  
прехвърляне на партидите за вода и електроенергия на наетата сграда. 

10. Предложение от Изпълнителния директор на „Висш колеж по 

биодинамика“ АД гр. Дряново относно предложение за покупка на сграда и 

прилежащ терен на адрес: гр. Дряново, ул. „Димитър Крусев“ №1 (вх.№2700-

154/20.06.2018г) 

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

„ЗСДЖН“; Кмета на общината. 

11. Информация от Изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна 

група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за одобрената стратегия на МИГ 

(Решение №РД09-360/13.04.2018г на УО на ПРСР 2014-2020г) и подписаното 

Споразумение №РД50-45/30.04.2018г за изпълнение на Стратегията във връзка с 

одобрения формуляр за кандидатстване на Сдружението с вх.№BG06RDNP001-

19.001-0008 (вх.№6200-113/14.06.2018г) 

За информация: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК 

„ЗСДЖН“. 

12. Обръщение от Председателя на Дружество на писателите – гр. Габрово до 

общинските съветници за даряване на средства за отпечатване на бр.46 от 

Алманаха за литература и изкуство „Зорница“, във връзка с отбелязване на 45 

години от създаване на Дружеството (вх.№2700-145/12.06.2018г) 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“. 

13. Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете 

ПК „ЗСДЖН“. 

 

 

Заседание на ОбС–Дряново: 

29 юни 2018г /петък/ от 15 часа в Ритуалната зала на Община Дряново. 


