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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 9 /девет/ гласа ЗА, нула гласа 

ПРОТИВ и 1 /един/ глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Промяна на обекти предвидени  в разпределението на капиталовите разходи 

финансирани от собствени средства (вх.№2300-17/12.10.2018г) 

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

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“. 

2. Създаване на Постоянна комисия към ОбС-Дряново по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (вх.№0800-42/02.11.2018г) 

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

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

„ЗСДЖН“. 

3. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Дряново (вх.№0800-43/02.11.2018г) 

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

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

„ЗСДЖН“. 

4. Определяне на служителите от Общинска администрация-Дряново по чл.4 ал.5 

от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и 

за установяване на конфликт на интереси (вх.№0800-44/02.11.2018г) 

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

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

„ЗСДЖН“. 

5. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Заветът на Колю Фичето“ – 

музей под небето по процедура BG06RDNP001-19.117 – МИГ Дряново – Трявна, 

Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 

(вх.№0700-73/05.11.2018г) 

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

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

„ЗСДЖН“. 

6. Предложение с вх.№0800-39/29.10.2018г относно: 

    I. Издаване  на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00018 от дата:  

14.03.2018г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция 

на улици в град Дряново“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие”. 

    II. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово 

плащане по договор №07/07/2/0/00018 от дата: 14.03.2018г по подмярка 7.2 на 

мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Дряново“, 
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сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие“. 

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

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

„ЗСДЖН“. 

7. Предложение с вх.№0800-40/29.10.2018г относно: 

    I. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00017 от дата: 

19.09.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция 

на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - 

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път 

ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на 

общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - 

Трявна )“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие”. 

    II. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово 

плащане по договор №07/07/2/0/00017 от дата: 19.09.2017г по подмярка 7.2 на 

мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински 

пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и реконструкция 

на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ - 609 до общински път  

GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от 

Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“, сключен между 

Община Дряново и ДФ „Земеделие”. 

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

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

„ЗСДЖН“. 

8. Издаване на запис на заповед от община Дряново в полза на Министерството 

на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по сключен 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0707-C01 

„Създаване на общинско социално предприятие за подкрепена заетост в зелената 

система на община Дряново“ по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“ част от ОПРЧР (вх.№0700-72/05.11.2018г) 

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

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

„ЗСДЖН“. 

9. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00825 от 18.10.2017г 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“ за Проект „Реконструкция и ремонт на 

Народно читалище „Развитие-1869“ гр. Дряново, сключен между НЧ „Развитие-

1869“ и ДФ „Земеделие“ (вх.№6100-127/05.11.2018г) 

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

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

„ЗСДЖН“. 

10. Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, на останалите 

свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на 

годишно наемно плащане (вх.№0700-70/12.10.2018г) 

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

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 
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11. Приемане на Решение за разпореждане с имоти от Общински поземлен фонд с 

начин на трайно ползване – „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”, 

попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели /Във връзка с писмо с 

изх.№РД-02-4669/29.10.2018г от Директора на ОД „Земеделие“ гр. Габрово/ 

(вх.№2500-288/01.11.2018г) 

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

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

12. Предоставяне под наем на един брой паркомясто находящо се в гр. Дряново, 

пл. „Възраждане“ (вх.№2200-1051/01.11.2018г) 

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

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

13. Изкупуване на поземлен имот с идентификатор23947.54.14 по КК на землището 

на град Дряново, местност „Манга“, с площ 1092 /хиляда деветдесет и два/ кв.м, 

представляващ нива 10-та категория (вх.№2200-890/29.10.2018г) 

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

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

14. Прекратяване на съсобственост чрез продажба и утвърждаване на експертна 

оценка на 163.50/327 идеални части от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

23947.501.548 по КК на гр. Дряново, община Дряново (вх.№2200-830/02.11.2018г) 

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

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

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

подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за 

изменение на уличната и дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти - 

УПИ I-„за зеленина“ и УПИ II-„за автогара“ от кв.83 по регулационния план гр. 

Дряново (вх.№ОБА3-04-26/05.11.2018г) 

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

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

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

подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за 

изменение на уличната и дворищната регулация за урегулиран поземлен имот - УПИ 

XXI-„за обществено ползване-хотел“ от кв.117 по регулационния план гр. Дряново, 

който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.9795 по кадастралната карта на 

града (вх.№ОБА3-04-27/05.11.2018г) 

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

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

17. Предложение с вх.№ОБА3-03-4/05.11.2018г относно: 

     1. Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения 

на техническата структура за трасе на ел. кабел на стълбова мрежа от стълб №2, 

извод „Помпи“, на ВТП „Никоевци“ за въздушно електрозахранване ниско 

напрежение /НН/, преминаващо през ПИ с идентификатор 23947.69.90 - общински 

имот публична общинска собственост /ПОС/ с НТП полски път, ПИ с идентификатор 

23947.70.561 с НТП път III-4041 - държавна собственост /ДС/ и ПИ с идентификатор 

23947.69.91 – общински имот ПОС с НТП полски път, необходимо за захранване на 

ПИ с идентификатор 23947.69.49, местност „Вехти лозя“ по кадастралната карта 

/КК/ на землище гр. Дряново. 

     2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура – трасе на ел. кабел на 
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стълбова мрежа от стълб №2, извод „Помпи“, на ВТП „Никоевци“ за 

електрозахранване на ПИ с идентификатор 23947.69.49, местност „Вехти лозя“ по 

КК на землище гр. Дряново. 

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

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

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

подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за 

изменение на уличната и дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти - 

УПИ VI-232, УПИ VII-232 и УПИ VIII-232 от кв.3, които са отредени за ПИ 232 по 

плана на с. Длъгня (вх.№ОБА3-04-25/05.11.2018г) 

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

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

19. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Дряново 

(вх.№0801-42/19.10.2018г) 

Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и 

контрол на обществените поръчки“. 

Становище: ПК „ФИПКОП“. 

20. Кандидатстване на Сдружение „Дружество за социално подпомагане“ гр. 

Дряново по процедура BG06RDNP001-19.117 – МИГ Дряново – Трявна, Мярка 7.2 

„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 с проект за въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност за сграда „Здравен дом“ с. Гостилица 

(вх.№2700-258/12.11.2018г) 

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

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

граждани. 

Отпаднали материали от дневния ред: 

- Предложение с вх.№ОБА3-38-8/05.11.2018г на кмета на Община Дряново 

инж. М. Семов относно Одобряване на проект за частичен подробен устройствен 

план - план за улична регулация /ЧПУП-ПУР/ за поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 20660.501.105, НТП – за второстепенна улица в урбанизирана 

територия по кадастралната карта /КК/ на с. Денчевци /Във връзка с Решение №365 

от 20.11.2017 и Решение №401 от 30.01.2018г/ 

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. 

………………………………………… 

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 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 1. Промяна на обекти предвидени  в разпределението на капиталовите 

разходи финансирани от собствени средства (вх.№2300-17/12.10.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №520 

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

местната администрация, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет - Дряново одобрява извършването на промени в изброените 

дейности и параграфи от бюджета на Община Дряново в разчета за капиталови 

разходи, както следва: 

В инвестиционната програма: 

1. В дейност 2311 „Детски градини“ обект „Придобиване на стопански 

инвентар“, §5205, на стойност 5000 лв се изменя така: 

 §5205 „Придобиване на стопански инвентар“ става 2208 лв 

/стерилизатор/; 

 §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 

става 2792 лв. /техника за видеонаблюдение/ - нов обект. 

2. 3адължава Кмета на общината да извърши необходимите промени по 

т.1 считано от датата на взетото решение. 

 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 ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 12; 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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 2. Създаване на Постоянна комисия към ОбС-Дряново по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (вх.№0800-42/02.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №521 

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

местната администрация, във връзка с чл.72 ал.2 т.3 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество и чл.43 и чл.47 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация Дряново, Общински съвет – Дряново: 

1. Създава и избира от състава на своите съветници Постоянна комисии 

по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество /ПК по ЗПКОНПИ/ в състав от 3 /три/ общински 

съветника. 

2. Утвърждава поименния състав и ръководството на ПК по ЗПКОНПИ, 

както следва: 

2.1. Галин ***** Герганов – председател; 

2.2. д-р Нено ***** Ненов – секретар; 

2.3. Цветан ***** Йорданов – член; 

3. Променя наименованието на Постоянна комисия „Общинска 

администрация, обществен ред и сигурност и конфликт на интереси“ 

(създадена с Решение №3 от Протокол №2/16.11.2015г, промяна в 

наименованието с Решение №46 от Протокол №6/27.01.2016г), както следва: 

от: Постоянна комисия „Общинска администрация, обществен ред и 

сигурност и конфликт на интереси“ /ПК „ОбАОбРСКИ“/ 

на: Постоянна комисия „Общинска администрация, обществен ред и 

сигурност“ /ПК „ОбАОбРС“/. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; 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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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 16.11.2018г! 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

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

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 

№ OHS 070716-04 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 3. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински 

съвет – Дряново (вх.№0800-43/02.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №522 

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

местната администрация и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на 

интереси, Общински съвет – Дряново 

РЕШИ: 

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - 

Дряново, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна 

част от него. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; 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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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 4. Определяне на служителите от Общинска администрация-Дряново 

по чл.4 ал.5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси (вх.№0800-

44/02.11.2018г)  

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №523 

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

местната администрация и чл.4 ал.5 от Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на 

интереси, Общински съвет – Дряново РЕШИ: 

1. Право на достъп до Декларациите по чл.35 ал.1 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, които се подават до Постоянната комисия по ЗПКОНПИ към ОбС-

Дряново, имат следните служители на Общинска администрация-Дряново: 

1.1. Мирослава ****** Лилова – секретар на Община Дряново; 

1.2. Радослава ***** Къчева-Вълкова – ст. експерт към ОбС в Дирекция 

АПИОВО. 

2. Възлага на лицата по т.1 приемането, съхраняването на 

декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на 

информационните носители, въвеждането и обработването на данни в 

регистъра, публикуването на информация в него, извършването на проверките 

на декларациите и по установяване на конфликт на интереси, при спазване 

разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на 

интереси и Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Дряново. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; 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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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 5. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Заветът на Колю 

Фичето“ – музей под небето по процедура BG06RDNP001-19.117 – МИГ Дряново – 

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

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 

(вх.№0700-73/05.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №524 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства с проект „Заветът на 

Колю Фичето“ – музей под небето по процедура BG06RDNP001-19.117 – МИГ 

Дряново – Трявна, Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. Проектът отговаря на приоритетите, заложени в Общинския план 

за развитие 2014-2020г на община Дряново. 

 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 ЗА 

8 Пенчо Дъчев Въздържам се 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов Въздържам се 

ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 5. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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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 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 6. Предложение с вх.№0800-39/29.10.2018г относно: 

I. Издаване  на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00018 от дата:  

14.03.2018г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция 

на улици в град Дряново“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие”. 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №525 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №07/07/2/0/00018 от дата: 

14.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици в град Дряново”, сключен между ДФ „Земеделие” и 

Община Дряново, седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. Бачо 

Киро, №19, ЕИК по БУЛСТАТ 000215729, идентификационен номер по ДДС № 

BG000215729, представлявана от инж. Мирослав ***** Семов, 

Общинският съвет РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Дряново  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  до  936 905,64 лева, (словом: деветстотин тридесет и 

шест хиляди деветстотин и пет лева и шестдесет и четири стотинки) за 

обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №07/07/2/0/00018 от дата: 

14.03.2018г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици в град Дряново” сключен между Община Дряново и ДФ 

„Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Дряново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№07/07/2/0/00018 от дата: 14.03.2018г и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

 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 ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 
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9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов - 

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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 6. Предложение с вх.№0800-39/29.10.2018г относно: 

II. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово 

плащане по договор №07/07/2/0/00018 от дата: 14.03.2018г по подмярка 7.2 на 

мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Дряново“, 

сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие“. 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №526 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №07/07/2/0/00018 от дата: 

14.03.2018г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици в град Дряново”, сключен между ДФ „Земеделие” и 

Община Дряново, седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Бачо 

Киро“ №19, ЕИК по БУЛСТАТ 000215729, идентификационен номер по ДДС 

№BG000215729, представлявана от инж. Мирослав ***** Семов, 

Общинският съвет РЕШИ: 

1. Упълномощава  кмета  на  община  Дряново  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  до  187 381,13 лева, (словом: сто осемдесет и седем 

хиляди триста осемдесет и един лева и тринадесет стотинки) за обезпечаване 

на 100% от заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№07/07/2/0/00018 от дата: 14.03.2018г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 

„Рехабилитация и реконструкция на улици в град Дряново” сключен между 

Община Дряново и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Дряново да подготви необходимите 

документи за получаване на разход за ДДС към авансовото плащане по договор 

№07/07/2/0/00018 от дата: 14.03.2018г и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

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 ЗА 
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8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов - 

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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 7. Предложение с вх.№0800-40/29.10.2018г относно: 

I. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00017 от дата: 

19.09.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция 

на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - 

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път 

ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на 

общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - 

Трявна )“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие”. 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №527 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №07/07/2/0/00017 от дата: 

19.09.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община 

Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от 

Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до 

Граница общ. (Дряново - Трявна )”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община 

Дряново, седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000215729, идентификационен номер по ДДС №BG000215729, 

представлявана от инж. Мирослав ***** Семов, 

Общинският съвет РЕШИ: 

1. Упълномощава  кмета  на  община  Дряново  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  до  2 903 003,49 лева, (словом: два милиона 

деветстотин и три хиляди и три лева и четиридесет и девет стотинки) за 

обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №07/07/2/0/00017 от дата: 

19.09.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община 

Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от 

Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до 

Граница общ. (Дряново - Трявна )” сключен между Община Дряново и ДФ 

„Земеделие”. 
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2. Възлага на кмета на община Дряново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№07/07/2/0/00017 от дата: 19.09.2017г и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

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 ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов - 

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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 7. Предложение с вх.№0800-40/29.10.2018г относно: 

II. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово 

плащане по договор №07/07/2/0/00017 от дата: 19.09.2017г по подмярка 7.2 на 

мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински 

пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и реконструкция 

на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ - 609 до общински път  

GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от 

Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“, сключен между 

Община Дряново и ДФ „Земеделие”. 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №528 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №07/07/2/0/00017 от дата: 

19.09.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община 

Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от 

Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до 

Граница общ. (Дряново - Трявна )”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община 

Дряново, седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000215729, идентификационен номер по ДДС №BG000215729, 

представлявана от инж. Мирослав ***** Семов, 

Общинският съвет РЕШИ: 

1. Упълномощава  кмета  на  община  Дряново  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  до  580 600,70 лева, (словом: петстотин и осемдесет 

хиляди и шестстотин лева и седемдесет стотинки) за обезпечаване на 100% от 

заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №07/07/2/0/00017 

от дата: 19.09.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община 

Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от 

Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до 

Граница общ. (Дряново - Трявна )” сключен между Община Дряново и ДФ 

„Земеделие”. 
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2. Възлага на кмета на община Дряново да подготви необходимите 

документи за получаване на разход за ДДС към авансовото плащане по договор 

№07/07/2/0/00017 от дата: 19.09.2017г и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

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 ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов - 

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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 8. Издаване на запис на заповед от община Дряново в полза на 

Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане 

по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0707-

C01 „Създаване на общинско социално предприятие за подкрепена заетост в 

зелената система на община Дряново“ по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие 

на социалното предприемачество“ част от ОПРЧР (вх.№0700-72/05.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №529 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл.535 - 

чл.538 от Търговския закон, Общински съвет - Дряново: 

1. Упълномощава кмета на Община Дряново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 

Министерство на труда и социалната политика в размер на 39 758,87 /тридесет 

и девет хиляди седемстотин петдесет и осем лева и осемдесет и седем 

стотинки/ за обезпечаване на 20% авансово плащане по проект BG05M9OP001-

2.010-0707-C01 „Създаване на общинско социално предприятие за подкрепена 

заетост в зелената система на община Дряново“. 

2. Възлага на кмета на Община Дряново да подпише необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по процедура BG05M9OP001-

2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, част от ОПРЧР, по проект 

BG05M9OP001-2.010-0707-С01 „Създаване на общинско социално предприятие 

за подкрепена заетост в зелената система на община Дряново“. 

 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 ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 
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12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 12; 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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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 9. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00825 от 

18.10.2017г 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“ за Проект 

„Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Развитие-1869“ гр. Дряново, 

сключен между НЧ „Развитие-1869“ и ДФ „Земеделие“ (вх.№6100-127/05.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №530 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл.535 - 

чл.538 от Търговския закон и съгласно чл.14 ал.7 във връзка с чл.14 ал.6 т.2 от 

Наредба №12 от 25.07.2016г за прилагане на 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020г, Общински съвет – Дряново: 

1. Упълномощава кмета на община Дряново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие“ в размер на 190 992,14 лв (Сто и деветдесет хиляди деветстотин 

деветдесет и два лева и четиринадесет стотинки) за обезпечаване на 100% от 

заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №07/07/2/0/00825 от 18.10.2017г по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ на Мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и ремонт 

на „Народно читалище „Развитие-1869“ гр. Дряново“, сключен между НЧ 

„Развитие-1869“ и ДФ „Земеделие“. 

2. Възлага на секретаря на НЧ „Развитие-1869“ – гр. Дряново да 

подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по 

договор №07/07/2/0/00825 от 18.10.2017г и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие“. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова Въздържам се 

6 Михаил Ганчев Въздържам се 

7 Нено Ненов ЗА 
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8 Пенчо Дъчев Въздържам се 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

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 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 10. Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, 

на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и 

утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-70/12.10.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №531 

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

местната администрация, чл.14 ал.8 от Закона общинската собственост, във 

връзка с чл.37и ал.13 и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи и чл.102 и чл.103 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие да се проведе публичен 

търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от 

ОПФ за стопанската 2018/2019г по начална тръжна цена в размер на средното 

годишно рентно плащане за съответното землище. 

2. Договорите да се сключват за 1/една/ стопанска година. 

3. Възлага на кмета на Община Дряново изпълнението на всички 

процедури по провеждане на търга по т.1 и предоставянето под наем на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване: 

мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване на 

правоимащите лица, при спазване изискванията на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи и Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева - 

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 ЗА 
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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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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Приложение към Решение №531 

 

СРЕДНА РЕНТНА ВНОСКА ЗА 2017г 

ЗА ЗЕМЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ДРЯНОВО 

 

ЕКАТТЕ Землище Средна годишна рентна вноска по НТП 

  Нива Пасище- Ливада Трайни 

  лв/дка мера лв/дка лв/дка насаждения 

лв/дка 

14458 ГАНЧОВЕЦ 24,00 4,00 2,00 26,00 

14859 ГЕША 15,00 5,00 4,00 7,00 

17350 ГОСТИЛИЦА 15,00 7,00 10,00 16,00 

20660 ДЕНЧЕВЦИ 19,00 4,00 6,00 9,00 

21261 ДЛЪГНЯ 22,00 10,00 30,00 7,00 

23947 ДРЯНОВО 18,00 5,00 4,00 7,00 

30418 ЗАЯ 17,00 10,00 2,00 10,00 

32319 ИГНАТОВЦИ 12,00 2,00 5,00 11,00 

35465 КАЛОМЕН 14,00 11,00 3,00 9,00 

36261 КАРАЙВАНЦА 16,00 5,00 5,00 7,00 

36751 КЕРЕКА 19,00 2,00 3,00 9,00 

38710 КОСАРКА 28,00 12,00 2,00 12,00 

61529 РАДОВЦИ 14,00 2,00 5,00 11,00 

66768 СКАЛСКО 16,00 5,00 8,00 10,00 

66977 СЛАВЕЙКОВО 13,00 5,00 5,00 10,00 

73465 ТУРКИНЧА 26,00 2,00 30,00 7,00 

12677 Ц.ЛИВАДА 12,00 7,00 8,00 10,00 

81726 ЧУКОВО 17,00 10,00 6,00 9,00 

87463 ЯНТРА 15,00 10,00 10,00 15,00 
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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 11. Приемане на Решение за разпореждане с имоти от Общински 

поземлен фонд с начин на трайно ползване – „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ 

КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели /Във връзка 

с писмо с изх.№РД-02-4669/29.10.2018г от Директора на ОД „Земеделие“ гр. 

Габрово/ (вх.№2500-288/01.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №532 

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

местната администрация, във връзка с чл.37в ал.16 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Дряново предоставя 

имотите от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА“ и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ“, попадащи в масивите за ползване, на 

съответните ползватели по цена в размер на средното рентно плащане за 

съответното землище. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да сключи договори с 

ползвателите, след влизане в сила на Решението по т.1. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева - 

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 ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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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 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 12. Предоставяне под наем на един брой паркомясто находящо се в гр. 

Дряново, пл. „Възраждане“ (вх.№2200-1051/01.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №533 

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, 

чл.13 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет - Дряново дава съгласие за 

откриване на процедура за отдаване под наем, чрез провеждане на публично 

оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години на едно паркомясто - №1, 

находящо се в гр. Дряново, пл. „Възраждане“, съгласно схема №12, одобрена с 

Решение №456 от Протокол №40/29.0б.2010г на Общински съвет - Дряново. 

2. Утвърждава следните конкурсни условия: 

2.1. Начална месечна конкурсна наемна цена за паркомясто №1 от 

паркинг находящ се в гр. Дряново, пл. „Възраждане“, съгласно схема №12 

одобрена в т.1 от Решение №456 от Протокол №40/29.06.2010г на ОбС-

Дряново: 18.00 /осемнадесет лева/ без ДДС (12 кв.м х 1.50 лева), съгласно 

Тарифата за базисни месечни наемни цени на имоти общински собственост. 

Месечната наемна цена ще се актуализира тримесечно с индекса на инфлация, 

обявен от НСИ и ще важи за следващото тримесечие. 

2.2. Да се запази предназначението на имота - паркинг и да не се 

развива друга стопанска дейност. 

2.3. Наемателят няма право да преотдава наетото паркомясто. 

2.4. Кандидатът посочва предлаганата от него наемна цена за едно 

паркомясто от паркинга. За спечелил определеното паркомясто от паркинга се 

обявява кандидатът предложил най-висока месечна конкурсна наемна цена за 

паркомясто, при ограниченията произтичащи от конкурсните условия. 

2.5. Охраната и поддръжката на наетото паркомясто са за сметка на 

наемателя. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да организира публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на паркомястото и сключи договор със 

спечелилия кандидат. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева - 
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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 ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

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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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 13. Изкупуване на поземлен имот с идентификатор23947.54.14 по КК 

на землището на град Дряново, местност „Манга“, с площ 1092 /хиляда деветдесет и 

два/ кв.м, представляващ нива 10-та категория (вх.№2200-890/29.10.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №534 

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

местната администрация във връзка с чл.34 ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.4 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

за изкупуване на ПИ с идентификатор 23947.54.14 по КК на землището на град 

Дряново: 1092 кв.м /хиляда деветдесет и два кв.м/ - нива 10-та категория, при 

граници 23947.54.122, 23947.54.19, 23947.54.15, 23947.54.16 и 23947.54.13 за 

сумата от 1100,00 лв /хиляда и сто лева/, съгласно експертна оценка от 

22.10.2018г. 

2. На основание чл.34 ал.2 от Закона за общинската собственост възлага 

на Кмета на Община Дряново да издаде заповед и сключи договор с 

наследниците на ******** и ********, а именно Димитър ***** Рачев и Райчо 

***** Рачев. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева - 

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 ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 11; 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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 14. Прекратяване на съсобственост чрез продажба и утвърждаване на 

експертна оценка на 163.50/327 идеални части от Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 23947.501.548 по КК на гр. Дряново, община Дряново (вх.№2200-

830/02.11.2018г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №535 

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

местната администрация във връзка с чл.З6 ал.1 т.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.49 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дряново 

разрешава процедура на прекратяване на съсобствеността върху 163.50/327 

идеални части от ПИ с идентификатор 23947.501.548 по КК на гр. Дряново, 

община Дряново, чрез извършване на продажба на Боряна ******** 

Михайлова. 

2. На основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.49 

ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет - Дряново утвърждава цена за продажба 

на 163.50/327 идеални части от ПИ с идентификатор 23947.501.548 по КК на 

гр. Дряново, община Дряново - целият с площ от 327 кв.м, съгласно скица 

№15-760772/19.10.2018г, в размер на 2450.00 /две хиляди четиристотин и 

петдесет лева/ без ДДС чрез извършване на продажба на идеалните части 

собственост на Общината, без провеждане на търг или конкурс, на Боряна 

******** Михайлова - съсобственик в същият поземлен имот, съгласно 

изготвена експертна оценка. 

3. Купувачът се задължава да заплати 20% ДДС, 2% Данък за 

придобиване на имуществото, определен по чл.44 от ЗМДТ, начислени върху 

стойността на имота, предмет на продажба. 

4. На основание чл.36 ал.3 от Закона за общинската собственост възлага 

на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор с Боряна ******** 

Михайлова, с настоящ адрес гр. Дряново, ***************. 

 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 ЗА 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 16.11.2018г! 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

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

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 

№ OHS 070716-04 

 

 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 12; 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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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

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

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

на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулирани 

поземлени имоти - УПИ I-„за зеленина“ и УПИ II-„за автогара“ от кв.83 по 

регулационния план гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-26/05.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №536 

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, чл.62а ал.4 и 

чл.81 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет - Дряново 

дава съгласие за разпореждане с общински имот за изработването на проект за 

ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната и дворищна регулация за 

урегулирани поземлени имоти: УПИ I-„за зеленина“ и УПИ II-„за автогара“ от 

кв.83 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново. 

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

и дворищна регулация за УПИ I-„за зеленина“ и УПИ II-„за автогара“ от кв.83 

по регулационния план на гр. Дряново и включва следните изменения: 

- Да се проектира нова улица с нови осови точки 536а, 536б, 536в, 536г, 536д 

и 536е с ширина 8 метра, и същата да завършва накрая с уширение, като по 

този начин се обособят допълнителни паркоместа и се осигури достъп до УПИ 

XII и новообразуван УПИ XIII от кв.83. За новопроектираната улица да се 

образува нов ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9810 по кадастралната 

карта /КК/ на града; 

- Да се променят вътрешните регулационни линии на УПИ I-„за зеленина“ от 

кв.83 по РП на гр. Дряново, като западната и южната регулационни граници да 

се поставят по границата на новопроектираната улица. Да се промени 

отреждането на УПИ I от „зеленина“ за „площад и зеленина“ и същият да се 

отреди за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9811 по КК на града; 

- Да се образува нов УПИ XIII с отреждане „за зеленина“ от кв.83 по РП на гр. 

Дряново, в който попадат поземлени имоти: ПИ с идентификатор 

23947.501.1353 и ПИ с идентификатор 23947.501.1354 по КК на града; 

- Да се промени вътрешната регулационна линия на УПИ  II-„за автогара“ от 

кв.83 по РП на гр. Дряново, като южната регулационна граница се постави по 

границата на новопроектираната улица. Да се промени отреждането на УПИ II 

от „автогара“ за „обществено обслужване – хотел“, като част от същият да се 

отреди за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9812 по КК на града. В 

новообразуван УПИ II-„за обществено обслужване – хотел“, попада и ПИ с 

идентификатор 23947.501.1362 /собственост на възложителя/; 
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С предложението за ЧИ на ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ II-„за 

обществено обслужване – хотел“ от кв.83 да се предвиди свободно застрояване 

по ограничителни и задължителни линии до 10 м височина, с предвидените 

допустими устройствени показатели за плътност и интензивност на 

застрояване, 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 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 ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 12; 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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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 16. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

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

на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулиран 

поземлен имот - УПИ XXI-„за обществено ползване-хотел“ от кв.117 по 

регулационния план гр. Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 

23947.501.9795 по кадастралната карта на града (вх.№ОБА3-04-27/05.11.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №537 

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 /ЗУТ/ и чл.3 ал.2 т.1 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/, Общински съвет - Дряново дава съгласие за разпореждане с 

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

уличната и дворищна регулация за УПИ XXI-„за обществено обслужване–хотел“ 

от кв.117 по регулационния план на гр. Дряново. 

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

и дворищна регулация за УПИ XXI-„за обществено обслужване–хотел“ от кв.117 

по регулационния план на гр. Дряново, като се предлага част от 

съществуващата алея /част от ПИ с идентификатор 23947.501.9536 по КК, 

собственост на община Дряново, престанала да изпълнява предназначението 

си по чл.3 ал.2 т.1 от ЗОС поради проектиране на нова улица с нови осови 

точки 536а, 536б, 536в, 536г, 536д и 536е и ширина 8 метра/, представляваща 

реална част от 217м2, с проектен идентификатор 23947.501.9809 по КК да се 

присъедини към УПИ XXI-„за обществено ползване-хотел“ от кв.117 по 

регулационния план на гр. Дряново. По този начин се променя източната 

регулационна граница на УПИ XXI и същата да се постави по границата на 

новопроектираната улица. Новообразувания УПИ XXI от кв.117 да запази 

своето отреждане за „обществено обслужване–хотел“. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ ХХI-„за 

обществено обслужване-хотел“ от кв.117 да се предвиди свободно застрояване 

по ограничителни и задължителни линии до 10 м височина, с предвидените 

допустими устройствени показатели за плътност и интензивност на 

застрояване, 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: 
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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 ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 12; 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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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 17. Предложение с вх.№ОБА3-03-4/05.11.2018г относно: 

1. Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и 

съоръжения на техническата структура за трасе на ел. кабел на стълбова 

мрежа от стълб №2, извод „Помпи“, на ВТП „Никоевци“ за въздушно 

електрозахранване ниско напрежение /НН/, преминаващо през ПИ с 

идентификатор 23947.69.90 - общински имот, публична общинска собственост 

/ПОС/ с НТП полски път, ПИ с идентификатор 23947.70.561 с НТП път III-4041 

- държавна собственост /ДС/ и ПИ с идентификатор23947.69.91 – общински 

имот ПОС с НТП полски път, необходимо за захранване на ПИ с 

идентификатор 23947.69.49, местност „Вехти лозя“ по кадастралната карта 

/КК/ на землище гр. Дряново. 

2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура – трасе на ел. 

кабел на стълбова мрежа от стълб №2, извод „Помпи“, на ВТП „Никоевци“ за 

електрозахранване на ПИ с идентификатор 23947.69.49, местност „Вехти 

лозя“ по КК на землище гр. Дряново. 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №538 

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

местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 и чл.124а ал.1 

от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за трасе на ел. кабел на стълбова 

мрежа от стълб №2, извод "Помпи", на ВТП "Никоевци" за въздушно 

електрозахранване ниско напрежение /НН/, преминаващо през ПИ с 

идентификатор 23947.69.90 - общински имот /публична общинска собственост 

- ПОС/ с НТП полски път, ПИ с идентификатор 23947.70.561 с НТП път III-4041 

- държавна собственост /ДС/ и ПИ с идентификатор 23947.69.91 - общински 

имот ПОС с НТП полски път, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.69.49, местност "ВЕХТИ ЛОЗЯ", по кадастралната карта /КК/ на землище 

гр. Дряново. 

II. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1, чл.1246 ал.1, 

във връзка с чл.59 и чл.60 от ЗУТ и чл.28 от Правилника за прилагане на 

закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, Общински съвет - 

Дряново: 

1. Одобрява задание за изработване на проект ПУП-ПП за довеждащата 

инфраструктура - трасе на ел. кабел на стълбова мрежа от стълб №2, извод 

"Помпи", на ВТП "Никоевци" за въздушно електрозахранване на ПИ с 

идентификатор 23947.69.49, местност "ВЕХТИ ЛОЗЯ", по КК на землище гр. 

Дряново. 

2. Разрешава изработването на проект на ПУП-ПП за довеждащата 

инфраструктура - трасе на ел. кабел на стълбова мрежа от стълб №2, извод 

"Помпи", на ВТП "Никоевци" за въздушно електрозахранване ниско напрежение 
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/НН/ на ПИ с идентификатор 23947.69.49, местност "ВЕХТИ ЛОЗЯ", по КК на 

землище гр. Дряново. 

Изработването на ПУП-ПП да се извърши при спазване на следните условия: 

- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 23947.69.49, местност "ВЕХТИ ЛОЗЯ" 

по КК на землище гр. Дряново и засегнатите имоти; 

- ПУП-ПП да се изработи при условията на чл.12, чл.18, чл.59 ал.1, чл.60, 

чл.109 ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.28 от ППЗОЗЗ; 

- ПУП-ПП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 

Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и 

всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството 

на територията; 

- ПУП-ПП да се представи за разглеждане в Община Дряново в шестмесечен 

срок от датата на разрешаването му. 

III. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

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 ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

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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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 18. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

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

на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулирани 

поземлени имоти - УПИ VI-232, УПИ VII-232 и УПИ VIII-232 от кв.3, които са 

отредени за ПИ 232 по плана на с. Длъгня (вх.№ОБА3-04-25/05.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №539 

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 /ЗУТ/ Общински съвет - Дряново дава съгласие за 

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

за изменение на уличната и дворищна регулация за урегулирани поземлени 

имоти: УПИ VI-232, УПИ VII-232 и УПИ VIII-232 от кв.3 по плана на с. Длъгня. 

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

и дворищна регулация за УПИ VI-232, УПИ VII-232 и УПИ VIII-232 от кв.3 по 

плана на с. Длъгня и включва следните изменения: 

- Да се промени уличната регулация на улица /проектирана и нереализирана/ в 

участъка от о.т.13, о.т.14 и о.т.16, като уличната регулационна линия се 

постави по североизточната граница на ПИ 232; 

- Да се промени вътрешната регулационна линия на УПИ VI-232, като се 

постави по западната граница на ПИ 232. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПЗ новообразуваните УПИ VI-232, УПИ 

VII-232 и УПИ VIII-232 от кв.3 по плана на с. Длъгня да запазят своето 

отреждане за „жилищно строителство“, като се предвижда основно застрояване 

с височина до 10 м по ограничителни линии, със съответните показатели за 

плътност и интензивност на застрояване, 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 - 

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 - 
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9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 19. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община 

Дряново (вх.№0801-42/19.10.2018г) 

Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и 

контрол на обществените поръчки“. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №540 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната, 

Общински съвет - Дряново одобрява извършените разходи за командировки за 

периода 01.04.2018г-31.08.2018г на Кмета на Община Дряново в размер на 

160,00 /сто и шестдесет/ лева. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 10 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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№62 

гр. Дряново, 12.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 20. Кандидатстване на Сдружение „Дружество за социално 

подпомагане“ гр. Дряново по процедура BG06RDNP001-19.117 – МИГ Дряново – 

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

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 с проект 

за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда „Здравен дом“ с. 

Гостилица (вх.№2700-258/12.11.2018г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №541 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.37 ал.5 и чл.39 ал.4 от Закона 

за общинската собственост, Общински съвет – Дряново: 

1. Декларира, че проектът на Сдружение „Дружество за социално 

подпомагане“ гр. Дряново за прилагане на мерки за енергийна ефективност за 

сграда „Здравен дом“ с. Гостилица отговаря на приоритетите заложени в 

Общински план за развитие 2014 - 2020г на община Дряново. 

2. Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване 

с учредено право на строеж на Сдружение „Дружество за социално 

подпомагане“ гр. Дряново за имот - частна общинска собственост, 

представляващ етаж от недвижим имот - Здравен дом, находящ в масивна 

двуетажна сграда, целият с площ от 150 кв.м, в село Гостилица, съгласно Акт 

за частна общинска собственост №2218 от 29.09.2014г. 

2.1. Договорът за ползване на помещението да бъде сключен за период 

от 10 години от датата на подписването му. 

 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 ЗА 

8 Пенчо Дъчев - 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 16.11.2018г! 
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12 Тодор Георгиев отс. 

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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