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ПРОТОКОЛ 

№57 

гр. Дряново, 06.08.2018 год. 

 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 11 /единадесет/ гласа ЗА, нула гласа 

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

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изменение на т.1 от Решение №475 от 29.06.2018г на Общински съвет 

– Дряново (вх.№0801-37/03.08.2018г) 

Вносители: Георги Казаков, Даниела Василева и Преслава Демирева - 

общинските съветници от ПП ГЕРБ. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“. 

 

Отпаднали материали от дневния ред, на основание чл.101 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново 

/ПОДОбСНКВОбАД/: 

- Предложение с вх.№0801-38/06.08.2018г на председателя на ПК „ОКМДСТ“ 

Цветан Йорданов относно: 

I. Приемане на решение за подпомагане на мъжкия представителен отбор на 

Футболен клуб „Локомотив-1927“ Дряново за участието му в Северозападна 

Трета лига за сезон 2018/2019г. 

II. Принципно съгласие за стартиране на процедура за промяна на Наредбата 

за рекламната дейност на територията на Община Дряново и на Тарифата за 

базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост /в лева на кв.м./ 

за определяне реда на предоставяне за безвъзмездно ползване от спортните 

клубове на територията на Община Дряново на общинските спортните бази 

/стадион „Локомотив“ - гр. Дряново, стадион „Републиканец“ – с. Царева 

ливада и Спортна зала - Дряново/ за рекламиране на спонсори и дарители на 

клубовете. 

Материалът е включен в дневния ред като т.2 и изтеглен от Вносителя преди 

обсъждане на материала, на основание чл.101 от ПОДОбСНКВОбАД. 

………………………………………… 

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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№57 

гр. Дряново, 06.08.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 1. Изменение на т.1 от Решение №475 от 29.06.2018г на Общински 

съвет – Дряново (вх.№0801-37/03.08.2018г) 

Вносители: Георги Казаков, Даниела Василева и Преслава Демирева - 

общинските съветници от ПП ГЕРБ. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №498 

 На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 и чл.21 ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново РЕШИ: 

I. 

1. Отменя Решение №475 от Протокол №55/29.06.2018г на Общински 

съвет – Дряново. 

2. Дава съгласие издръжката на дейност 2123 „Общински съвет“ да бъде 

намалена със сумата от 6000 /шест хиляди/ лв. Средствата да се осигурят от 

възнагражденията на председателя на ОбС и на общинските съветници. 

3. Средствата по т.2 да бъдат разпределени, както следва: 

3.1. Хиляда и петстотин лева в дейност 2326 „Професионални гимназии“, 

параграф 1014 „Учебни помагала, научноизследователски разходи и книги за 

библиотеки“, за закупуване на учебници за Професионална гимназия по 

икономика „Рачо Стоянов“ гр. Дряново. 

3.2. Хиляда и петстотин лева в дейност 2322 „Неспециализирани 

училища“, параграф 1014 „Учебни помагала, научноизследователски разходи и 

книги за библиотеки“, за закупуване на учебници за Средно училище „Максим 

Райкович“ гр. Дряново. 

3.3. Три хиляди лева в дейност 2714 „Спортни бази за всички“, параграф 

4500 „Субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел“, за 

Футболен клуб „Локомотив-1927“ Дряново за покриване на разходите на 

домакинските срещи на мъжкия представителен отбор. 

3.4. Възлага на Кмета на община Дряново да извърши необходимите 

промени по бюджета на общината. 

4. Дава съгласие на Футболен клуб „Локомотив-1927“ Дряново да 

продава билети при провеждането на домакинските мачове на клуба за сезон 

2018/2019, като използва средствата от продажбата им за текущи разходи на 

мъжкия представителен отбор. 
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II. 

 Дава съгласие за стартиране на процедура за промяна на Наредбата за 

рекламната дейност на територията на Община Дряново и на Тарифата за 

базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост /в лева на кв.м./ 

за определяне реда на предоставяне за безвъзмездно ползване от спортните 

клубове на територията на Община Дряново на общинските спортните бази 

/стадион „Локомотив“ - гр. Дряново, стадион „Републиканец“ – с. Царева 

ливада и Спортна зала - Дряново/ за рекламиране на спонсори и дарители на 

клубовете. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев отс. 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 11; 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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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