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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 8 /осем/ гласа ЗА, нула гласа 

ПРОТИВ и нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински 

съветници и граждани. 

2. 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“ и СУ „Максим Райкович“, пътуващи от други 

населени места извън община Дряново (предложение с вх.№0801-

28/19.06.2018г и допълнение към проекта за решение с вх.№0801-

28/29.06.2018г) 

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

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“. 

3. Кандидатстване на Община Дряново по Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г по процедура BG06RDNP001-7 – 

Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане 

и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 

от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020г (вх.№0700-50/22.06.2018г) 

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

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

4. 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“. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

5. 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 идентификатор 23947.501.1272.1 с 

предназначение „Спортна сграда, база“, публична общинска собственост, 

находяща се в ПИ с идентификатор 23947.501.1272 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“. 
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6. 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“. 

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

на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на 

ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ I-„за търговска дейност и 

паркинг“ от кв.135 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново 

(вх.№ОБА3-04-17/22.06.2018г) 

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

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

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

на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за 

изменение на уличната и дворищната регулация за УПИ I-90 с отреждане 

за „ЗОХ и търговия“ от кв.7 по плана на с. Ганчовец (вх.№ОБА3-04-

16/22.06.2018г) 

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

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

9. 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“. 

10. I. Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на 

управление върху имот публична общинска собственост №102 от 

17.07.2014г (вх.№0700-40/22.06.2018г) 

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

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

II. Откриване на процедура по предоставяне на последен етаж от 

сграда, находяща се в гр. Дряново ул. „Шипка“ №164 /сграда на 

поликлиника/, на НЧ „Дряновска пробуда-2008“ за извършваната от 

читалището дейност. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“. 

………………………………………… 

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: 2. 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“ и СУ „Максим Райкович“, пътуващи от други населени 

места извън община Дряново (предложение с вх.№0801-28/19.06.2018г и 

допълнение към проекта за решение с вх.№0801-28/29.06.2018г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №475 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие от дейността 2123 „Общински съвет“ да бъдат 

предоставени средства по бюджетите на ПГИ „Рачо Стоянов“ и СУ „Максим 

Райкович“ в размер на 3500 лв за подпомагане на транспорта на учениците от 8 

клас за учебната 2018/2019 година, считано от 01.10.2018г до изчерпване на 

посочената сума, след представяне на искане от Директора на ПГИ „Рачо 

Стоянов“ и от Директора на СУ „Максим Райкович“ и приложен списък на 

пътуващите до съответното училище ученици от други населени места извън 

община Дряново. 

2. Одобрява извършването на промени в изброените дейности и 

параграфи от бюджета на Община Дряново, както следва: 

2.1. Увеличава дейност 3326 „Професионални гимназии“ /дофинансирана 

дейност/ §1020 „Външни услуги“ със сумата от 1750 лв. 

2.2. Увеличава дейност 3322 „Неспециализирани училища“ /дофинансирана 

дейност/ §1020 „Външни услуги“ със сумата от 1750 лв. 

2.3. Намалява разходната част на дейност 2123 „Общински съвет“ със сумата 

от 3500 лв, както следва: 

Дейност 2123 „Общински съвет“ 3500 лв 

§0201 „Заплати“ 3200 лв 

§0551 „ДОО“ 150 лв 

§0560 „ЗОВ“ 75 лв 

§0580 „ДЗПО“ 75 лв 

3. Възлага на Кмета на общината, след реализирането на окончателния 

прием в двете гимназии,  да прехвърли средства между дейност 3322 и дейност 

3326 според броя на пътуващите ученици от други населени места извън 

община Дряново. 

 Поименно гласуване: 
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1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева отс. 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова отс. 

6 Михаил Ганчев отс. 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев отс. 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов отс. 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

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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ОТНОСНО: 3. Кандидатстване на Община Дряново по Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г по процедура BG06RDNP001-7 – Процедура чрез 

подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване 

на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020г (вх.№0700-50/22.06.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №476 

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 за 

финансиране по процедура BG06RDNP001-7 - Процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020г, с проект „Ремонт и обновяване на площадно 

пространство в гр. Дряново, община Дряново“ на стойност 781 960 лева 

без включен ДДС. 

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 

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

3. Общински съвет - Дряново упълномощава Кмета на Община Дряново 

да предприеме всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на 

Община Дряново чрез ИСУН 2020, да подготви всички изискуеми за целта 

документи, както и да подаде заявление за подпомагане за проект „Ремонт и 

обновяване на площадно пространство в гр. Дряново, община Дряново“, 

съгласно изискванията на Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 - 

Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 
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Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева отс. 

4 Детелина Кьосова Въздържам се 

5 Мариана Маринова отс. 

6 Михаил Ганчев отс. 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев отс. 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов отс. 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 7; 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 

№55 

гр. Дряново, 29.06.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 4. 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“. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №477 

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

местната администрация, във връзка с чл.14 т.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“, 

Общински съвет – Дряново приема за информация Отчет за дейността на 

Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.11.2017г до 30.04.2018г. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 8 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 

№55 

гр. Дряново, 29.06.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 5. 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 идентификатор 23947.501.1272.1 с 

предназначение „Спортна сграда, база“, публична общинска собственост, находяща 

се в ПИ с идентификатор 23947.501.1272 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-

562/21.06.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №478 

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

местната администрация, 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 за отдаване под 

наем на помещение с площ от 13.20 кв.м, разположено на втория етаж от 

Сграда с идентификатор 23947.501.1272.1, с предназначение спортна сграда, 

база - публична общинска собственост, находяща се в ПИ с идентификатор 

23947.501.1272 по КК на гр. Дряново, съгласно скица №15-418069/14.11.2014г 

издадена от СГКК - гр. Габрово (Акт №2227/19.11.2014г за публична общинска 

собственост). 

2. На основание Тарифа за базисни месечни наемни цени на имоти 

общинска собственост /т.II, т.5/, Общински съвет - Дряново утвърждава 

начална месечна наемна цена на помещение с площ от 13.20 кв.м, 

разположено на втория етаж от Сграда с идентификатор 23947.501.1272.1, с 

предназначение спортна сграда, база - публична общинска собственост, 

находяща се в ПИ с идентификатор 23947.501.1272 по КК на гр. Дряново, в 

размер на 22.44 лева /двадесет и два лева и четиридесет и четири стотинки/ 

без ДДС (13.20 кв.м х 1.70 лв). 

3. Имотът по т.1 да бъде отдаден под наем, чрез провеждането на 

публично оповестен конкурс, при следните конкурсни условия: 

- Срок на договора 1 година; 

- Имотът да се използва за провеждане на културно-образователна 

дейност; 

- Наемателят да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно 

състояние за срока на договора; 

- Наемателят да не преотдава имота на други лица; 

- Наемателят да заплаща всички разходи по текущото поддържане и 

експлоатация на обекта; 
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4. Възлага на Кмета на общината да открие и проведе процедура по 

провеждане на публично оповестен конкурс, съгласно разпоредбите на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева отс. 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова отс. 

6 Михаил Ганчев отс. 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев отс. 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов отс. 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов Въздържам се 

ЗА – 7; 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. 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. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №479 

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 на част от недвижими имоти, 

публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен 

конкурс за срок от 5 години на: 

 Помещение с площ 16.00 кв.м - част от Здравна служба в с.Янтра, 

ПИ 104 от кв.27 по плана на с. Янтра, съгласно АОС 

№18/22.10.1993г. 

 Помещение с площ 32.00 кв.м - част от Здравен дом в 

с.Гостилица, ПИ 312, за който е отреден УПИ XIV-312 от кв.51 по 

плана на с. Гостилица, съгласно АОС №734/30.05.200бг. 

2. На основание Тарифа за базисни месечни наемни цени на имоти 

общинска собственост /т.III, т.6/, Общински съвет - Дряново утвърждава 

начална месечна наемна цена, както и условия за провеждане на 

конкурса: 

2.1. Начална месечна наемна цена за: 

 Помещение с площ 16.00 кв.м - част от Здравна служба в с.Янтра, 

ПИ 104 от кв.27 по плана на с. Янтра, съгласно АОС 

№18/22.10.1993г. - 4.80 лв. /четири лева и осемдесет стотинки/ 

без ДДС /16.00 кв.м х 0.30 лв/; 

 Помещение с площ 32.00 кв.м - част от Здравен дом в 

с.Гостилица, ПИ 312, за който е отреден УПИ XIV-312 от кв.51 по 

плана на с. Гостилица, съгласно АОС №734/30.05.200бг - 9.60 лв. 

/девет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС /32.00 кв.м х 0.30 лв/. 

2.2. Конкурсни условия: 

 Помещенията да се използват за лекарски кабинети; 

 Кандидатът да е осъществявал медицинска дейност на 

територията на Община Дряново последните две години. 
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3. Възлага на Кмета на общината да открие и проведе процедура по 

провеждане на публично оповестен конкурс, съгласно разпоредбите на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева отс. 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова отс. 

6 Михаил Ганчев отс. 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев отс. 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов отс. 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

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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ОТНОСНО: 7. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на 

ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ I-„за търговска дейност и паркинг“ от 

кв.135 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-17/22.06.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №480 

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

местната администрация, във връзка с чл.134 ал.1 т.1, ал.2 т.6 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за 

разпореждане с общински имоти за изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ 

за УПИ I-„за търговска дейност и паркинг“ от кв.135 по РП на гр. Дряново, 

който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.9787 по кадастралната 

карта /КК/ на града. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ от УПИ I-„за търговска дейност и 

паркинг” да се образува нов УПИ II от кв.135 по РП на града с отреждане за 

„обществено обслужване – автомивка“, който да се отреди за ПИ с проектен 

идентификатор 23947.501.9808 по КК на гр. Дряново. Останалата част от УПИ I 

да запази своето отреждане „за търговска дейност и паркинг“ и същият да се 

отреди за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9809 по КК на града. За 

новообразувания УПИ II от кв.135 да се предвиди основно застрояване с 

височина до 10м по ограничителни линии с допустими устройствени показатели 

за плътност и интензивност, така както е показано в текстовата и графичната 

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 отс. 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова отс. 

6 Михаил Ганчев отс. 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев отс. 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов отс. 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

ПУБЛИКУВАНО НА 04.07.2018Г! 

 
 

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 

 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

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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ОТНОСНО: 8. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за 

изменение на уличната и дворищната регулация за УПИ I-90 с отреждане за „ЗОХ и 

търговия“ от кв.7 по плана на с. Ганчовец (вх.№ОБА3-04-16/22.06.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №481 

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

местната администрация, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и 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 УПИ I-90 с отреждане за 

„ЗОХ и търговия“ от кв.7 по плана на с. Ганчовец. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предлагат следните изменения: 

- да се заличи улица - тупик /проектирана и нереализирана/, в 

участъка от о.т.17-16, преминаваща през имота и не обслужваща други имоти 

по план на с. Ганчовец; 

- да се промени вътрешната регулационна линия на УПИ I, като същата 

се постави в съответствие по имотната граница на ПИ 90; 

- да се заличи УПИ I-90 с отреждане за „ЗОХ и търговия“ и да се 

образува нов УПИ XXVIII-90 от кв.7, който да се отреди за ПИ 90, като същият 

да е с отреждане за „производствени и складови дейност“, 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 отс. 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова отс. 

6 Михаил Ганчев отс. 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев отс. 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов отс. 
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11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

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/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

ПУБЛИКУВАНО НА 04.07.2018Г! 

 
 

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 

 

ПРОТОКОЛ 

№55 

гр. Дряново, 29.06.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 9. 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. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №482 

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

местната администрация, във връзка с чл.170 на Закона за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража, Общински съвет – Дряново 

актуализира състава на Наблюдателната комисия, създадена с Решение №121 

от 31.05.2016г на ОбС-Дряново, както следва: 

1.1. Освобождава Тодор Георгиев Василев като председател на 

Наблюдателната комисия. 

1.2. Утвърждава за председател на Наблюдателната комисия Георги 

Бориславов Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

2. Освобождава Ивелина ******** Димитрова като член на 

Наблюдателната комисия. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 8 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/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

ПУБЛИКУВАНО НА 04.07.2018Г! 

 
 

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 

 

ПРОТОКОЛ 

№55 

гр. Дряново, 29.06.2018 год. 

ОТНОСНО: 10.I. Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на 

управление върху имот публична общинска собственост №102 от 17.07.2014г 

(вх.№0700-40/22.06.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №483 

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

местната администрация и чл.15 от Договор за безвъзмездно предоставяне на 

управление върху имот публична общинска собственост №102 от 17.07.2014г, 

Общински съвет - Дряново взема решение: да се прекрати Договор №102 от 

17.07.2014г за безвъзмездно предоставяне на управление върху имот 

публична общинска собственост, сключен между Община Дряново и 

Народно читалище „Дряновска пробуда-2008“, считано от 01.08.2018г. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да извърши всички правни и 

фактически действия по реализиране на решението по т.1. Срокът на 

действията по точка 2 - не по-късно от 01.09.2018г. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева отс. 

4 Детелина Кьосова Въздържам се 

5 Мариана Маринова отс. 

6 Михаил Ганчев отс. 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев отс. 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов отс. 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 7; 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 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

ПУБЛИКУВАНО НА 04.07.2018Г! 

 
 

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 

 

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/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

ПУБЛИКУВАНО НА 04.07.2018Г! 

 
 

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 

 

ПРОТОКОЛ 

№55 

гр. Дряново, 29.06.2018 год. 

ОТНОСНО: 10.II. Откриване на процедура по предоставяне на последен етаж 

от сграда, находяща се в гр. Дряново ул. „Шипка“ №164 /сграда на 

поликлиника/, на НЧ „Дряновска пробуда-2008“ за извършваната от 

читалището дейност. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №484 

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

местната администрация, Общински съвет – Дряново: 

Възлага на Кмета на Община Дряново да стартира процедура по 

обособяване на помещения от четвърти етаж на сграда, находяща се в гр. 

Дряново ул. „Шипка“ №164 /сграда на поликлиника/, и отдаване под наем за 

нуждите на Народно читалище „Дряновска пробуда-2008“, гр. Дряново. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева отс. 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова отс. 

6 Михаил Ганчев отс. 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев отс. 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов отс. 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

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/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg

