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ПРОТОКОЛ 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 13 /тринадесет/ гласа ЗА, нула гласа 

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

ДНЕВЕН РЕД: 

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

и граждани. 

2. Даване на съгласие от Общински съвет – Дряново за безвъзмездно право 

на ползване върху общинско жилище за срок от 6 месеца (вх.№0801-

22/31.01.2020г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

3. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

извършване на социални услуги в Община Дряново (вх.№0801-

9/15.01.2020г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“; Кмета на 

Общината. 

4. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 

на Общинско социално предприятие „Зелено Дряново“, приет с Решение 

№504 от 31.08.2018г на ОбС-Дряново (вх.№0801-68/05.12.2019г) 

Вносители: Преслава Демирева, Надя Кукурякова и Стефан Енчев – 

общински съветници, членове на ПК „ФИПКОП“. 

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

5. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 

на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№0700-2/07.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

6. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на 

Община Дряново за периода 2020-2023 година (вх.№0700-

10/24.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“;ПК „УТСГВСЕ“. 

7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост в община Дряново за 2020 година (вх.№0700-8/23.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

8. Промяна на Вътрешните правила за организацията и реда за проверка 

на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински 

съвет – Дряново (вх.№0801-7/14.01.2020г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

Становище: ПК по ЗПКОНПИ; ПК „ОбАОбРС“. 
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9. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на община 

Дряново за 2020г (вх.№0700-11/28.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

10. Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева 

ливада за 2020г (вх.№0700-12/28.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

11. Утвърждаване проекта на Бюджет за 2020 на Община Дряново 

(вх.№0700-6/20.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ЗСДЖН“. 

12. Отчет за изпълнение на услугата „Патронажна грижа“ за възрастни и лица с 

увреждания по проект №BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома“ 

по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ (вх.№0700-9/23.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“. 

13. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – 

Община Дряново за 2019 година (вх.№0700-5/17.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

14. Одобряване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите 

на урбанизираните територии за трасе на водопровод за изграждане на 

обект: „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“ (вх.№ОБА3-38-

3/20.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

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

външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ за обект: „Кабелно 

захранване на склад“, част от което преминава през поземлен имот - 

публична общинска собственост (вх.№ОБА3-04-1/24.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

16. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на 

проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за 

регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищна 

регулация за урегулиран поземлен имот: УПИ VII-160 и УПИ VI-159 от 

кв.30 по плана на с. Катранджии (вх.№ОБА3-04-13/24.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

17. Даване на разрешение 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 кв.1 и кв.52 по 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 06.02.2020г! 

 
 

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 

 

 

плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-3/27.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

18. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на 

проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот: УПИ III-„общински 

имот“ от кв.14 по плана на с. Руня (вх.№ОБА3-04-17/27.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

19. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен 

план - план за застрояване /ЧИ на ПУП-ПЗ/ за ПИ  с 

идентификатор17350.56.150, местност „Юрта“, по кадастралната карта /КК/ 

на с. Гостилица за промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди, с цел присъединяване на ПИ с 

идентификатор17350.56.150 към ПИ с идентификатор17350.56.81 по КК на 

с. Гостилица за разширяване на утвърдената площадка с установено 

предназначение на имота – „за жилищни нужди“ (вх.№ОБА3-03-

1/27.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

20. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 

2020 година (вх.№0801-8/15.01.2020г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

21. Приемане на Общински план за младежта за 2020г (вх.№0700-

15/30.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 2. Даване на съгласие от Общински съвет – Дряново за 

безвъзмездно право на ползване върху общинско жилище за срок от 6 месеца 

(вх.№0801-22/31.01.2020г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №42 

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

местната администрация и чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие за безвъзмездно право на ползване без търг или 

конкурс за срок от 6 /шест/ месеца на общинско жилище от Радослав 

******* Киряков, считано от датата на настаняване на Радослав 

Киряков след възникналия пожар в дома му. След изтичане на този 

срок същият да ползва жилището срещу дължимия наем. 

2. Възлага на Кмета на община Дряново да сключи договор с Радослав 

Антонов Киряков съгласно посочените в точка едно условия. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 
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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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 3. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

извършване на социални услуги в Община Дряново (вх.№0801-9/15.01.2020г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №43 

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

местната администрация, Общински съвет – Дряново изменя и допълва 

Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община 

Дряново, както следва: 

1. Изменя и допълва текста на чл.9 ал.1, както следва: „Комплексът за 

социални услуги за възрастни хора - Дряново се управлява от Директор, който 

е работодател на работещите в ДПЛПР с. Радовци, ДПЛД гр. Дряново, ПЖ с. 

Радовци и ДСП гр. Дряново. Директорът на КСУВХ отговаря за цялостната 

дейност на комплекса и е подчинен пряко на Кмета на община Дряново. 

Директорът на КСУВХ внася  отчети за дейността на комплекса и за своята 

дейност пред Кмета на Община Дряново и Общински съвет – Дряново два пъти 

годишно /на всеки шест месеца/. 

2. Изменя текста на чл.9 ал.2 както следва: „Директорът на КСУВХ-

Дряново се назначава и освобождава от Кмета на Община Дряново, след 

решение на ОбС-Дряново, при спазване правилата на Кодекса на труда“. 

3. Текстът на чл.9 ал.8 става т.1. Добавя нова т.2 със следния текст: 

„Изборът се провежда от комисия, конституирана от представители на ОбС-

Дряново и ОбА-Дряново, избрана с решение на Общински съвет - Дряново“. 

След промяната текстът на чл.9 ал.8 става, както следва:  

 „чл.9 (8) 1. Директорът на КСУВХ-Дряново се назначава след проведен 

конкурс при условията на раздел 4 от Кодекса на труда. 

2 /нова/ Изборът се провежда от комисия, конституирана от 

представители на ОбС-Дряново и ОбА-Дряново, избрана с решение на 

Общински съвет – Дряново“ 

4. В чл.9 създава нова ал.12 със следния текст: „Общински съвет – 

Дряново взема решения по неуредени в настоящата наредба въпроси, по които 

е сезиран от директора на КСУВХ-Дряново“. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 

Самоотвод на Стефан Енчев 

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

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 06.02.2020г! 

 
 

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 

 

 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 4. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинско социално предприятие „Зелено Дряново“, приет с 

Решение №504 от 31.08.2018г на ОбС-Дряново (вх.№0801-68/05.12.2019г) 

Вносители: Преслава Демирева, Надя Кукурякова и Стефан Енчев – общински 

съветници, членове на ПК „ФИПКОП“.  

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №44 

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.17 ал.1 т.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.52 ал.2, ал.3, ал.4 и 

чл.53 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дряново: 

1. Приема изменения и допълнение в Правилника за организацията и 

дейността на Общинско социално предприятие „Зелено Дряново“, както следва: 

1.1. В РАЗДЕЛ IV „ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА 

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕЛЕНО ДРЯНОВО“. ЧИСЛЕНОСТ“ в чл.11 (2) 

след текста „Общинското социално предприятие се управлява и представлява 

от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на общината“ се 

добавя текстът „след решение на Общински съвет - Дряново“. 

След промяната текстът става: 

Чл.11 (2) „Общинското социално предприятие се управлява и 

представлява от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на 

общината след решение на Общински съвет - Дряново при спазване на 

правилата на Кодекса на труда. 

1.2. В РАЗДЕЛ IV „ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА 

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕЛЕНО ДРЯНОВО“. ЧИСЛЕНОСТ“ в чл.12 (2) т.7 

след изр. второ „Изготвя и представя в дирекция „Финанси“ в Община Дряново 

периодични (месечни, тримесечни и годишни) финансови отчети и изискуемата 

информация, съгласно указания на Министерство на финансите.“ се добавя 

ново изречение: „Дава отчет за дейността на предприятието и за своята 

дейност пред Кмета на Община Дряново. Отчита дейността па предприятието 

пред Общински съвет два пъти годишно - на всеки шест месеца.“ 

След промяната текстът става: 

Чл.12 (2) 7. Съгласува изпълнението на дейността на Общинско 

социално предприятие „Зелено Дряново“ с Кмета на Общината. Изготвя и 

представя в дирекция „Финанси“ в Община Дряново периодични (месечни, 

тримесечни и годишни) финансови отчети и изискуемата информация, съгласно 

указания на Министерство на финансите. Дава отчет за дейността на 

предприятието и за своята дейност пред Кмета на Община Дряново. Отчита 

дейността на предприятието пред Общински съвет два пъти годишно - на всеки 

шест месеца. 
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1.3. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ в §4 се правят 

следните промени в текста „Общински съвет - Дряново възлага на Кмета на 

общината да взема решения по неуредени в настоящия правилник въпроси, с 

които е сезиран от директора на общинското социално предприятие“ се 

заличава текстът „възлага на Кмета на общината да“. 

След промяната текстът става: 

§4. Общински съвет Дряново взема решения по неуредени в настоящия 

правилник въпроси, с които е сезиран от директора на общинското социално 

предприятие. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 8; ПРОТИВ – 5; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 5. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№0700-

2/07.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №45 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.2 от Закона за 

общинската собственост и чл.37 ал.3 от Закона за нормативните актове, 

Общински съвет Дряново изменя Правилника за организацията и дейността на 

общинско предприятие „Чисто Дряново“, както следва: 

1. Изменя чл.8 от Правилника, както следва: 

Чл. 8. (1) Численият състав на Организационно-управленската структура 

на предприятието е от 15 бройки. 

№ Длъжност Заети бройки 

1 Директор 1 

2 Организатор 1 

3 Шофьор 3 

4 Сметосъбирач 5 

5 Събирач отпадъци 5 

(2) Щатното разписание в предприятието се определя от Кмета на 

Община Дряново, който може да прави промени в него при възникнала нужда. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 6. Приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост на Община Дряново за периода 2020-2023 година (вх.№0700-

10/24.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №46 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 8. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост в община Дряново за 2020 година (вх.№0700-

8/23.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №47 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 8. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 8. Промяна на Вътрешните правила за организацията и реда за 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 

Общински съвет – Дряново (вх.№0801-7/14.01.2020г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №48 

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

местната администрация, във връзка с чл.10 на Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт 

на интереси, Общински съвет – Дряново приема промяна в чл.4 ал.1 от 

Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Дряново, както 

следва: текстът „избрана с Решение №521/12.11.2018г“ се променя на 

„избрана с решение на Общинския съвет“. След промяната текста на чл.4 ал.1 

става: Чл.4. /1/ Постоянната комисия по Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински 

съвет – Дряново /ПК по ЗПКОНПИ/, избрана с решение на Общинския съвет, 

изпълнява функциите на комисия по чл.72 ал.2 т.3 и §2 ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ 

и чл.12 ал.1, във връзка с чл.24 ал.1 от НОРИПДУКИ, наричана за краткост в 

тези правила „комисията“. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 9. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на 

община Дряново за 2020г (вх.№0700-11/28.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №49 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 8. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 10. Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство 

Царева ливада за 2020г (вх.№0700-12/28.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №50 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 7. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 11. Утвърждаване проекта на Бюджет за 2020 на Община Дряново 

(вх.№0700-6/20.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №51 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов Въздържам се 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов Въздържам се 

4 Милен Стоянов Въздържам се 

5 Надя Кукурякова Въздържам се 

6 Нено Ненов Въздържам се 

7 Преслава Демирева Въздържам се 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев Въздържам се 

11 Теодора Мъглова-Иванова Въздържам се 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 8. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 12. Отчет за изпълнение на услугата „Патронажна грижа“ за 

възрастни и лица с увреждания по проект №BG05M9OP001-2.040-0001-C01 

„Подкрепа в дома“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-9/23.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №52 

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

местната администрация и във връзка Решение №620, протокол №71 от 

26.07.2019г, Общински съвет -Дряново приема отчет за изпълнение на услугата 

„патронажна грижа“ за възрастни и лица с увреждания по проект 

№BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома“ по процедура 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ за периода 17.05.2019г - 31.12.2019г за сведение. 

Приложение: Отчет за изпълнение на услугата „патронажна грижа“ за 

периода 17.05.2019г - 31.12.2019г. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 13. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община 

Дряново за 2019 година (вх.№0700-5/17.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №53 

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

местната администрация и във връзка с чл.7 ал.2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински 

съвет - Дряново, приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – 

Община Дряново за 2019 година за сведение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 14. Одобряване на проект на Подробен устройствен план – 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод за изграждане 

на обект: „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“ (вх.№ОБА3-38-

3/20.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №54 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, 

във връзка с Протокол №6/16.12.2019г на ОЕСУТ при Община Дряново, 

Общински съвет - Дряново: 

1. Одобрява проект за подробен устройствен план - парцеларен план 

/ПУП–ПП/ за трасе на водопровод за изграждане на обект: „Водоснабдяване на 

с. Чуково, община Дряново“, като с проекта на трасе на водопровод се 

предвижда да се осигури вода чрез водоснабдителна система, захранваща се от 

напорен водоем „Чуково“. Довеждащият водопровод ще бъде с тръби РЕ с 

Ø75/4,5 мм, с обща дължина на трасето от 650 м и сервитут 3 м - по 1,5 м от 

двете страни на водопровода. Трасето на проектния водопровод започва от 

резервоар в ПИ 027002 в землище с. Чуково, преминава през имоти общинска и 

частна собственост в землището на селото, така както е показано в текстовата 

и графичната част на проекта. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да изпрати настоящото решение 

за обнародване в „Държавен вестник" в 7-дневен срок от получаването му в 

Общинска администрация - гр. Дряново. 

3. На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 

30- дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез Община Дряново 

пред Габровския административен съд. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 15. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за трасе на ел. кабел, за 

външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ за обект: „Кабелно 

захранване на склад“, част от което преминава през поземлен имот - публична 

общинска собственост (вх.№ОБА3-04-1/24.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №55 

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

местната администрация, във връзка с чл.193 ал.6 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за прокарване на 

отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за 

подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение 

/НН/ за обект: "Кабелно захранване на склад", представляващ самостоятелен 

обект в сграда /СОС/ - склад с идентификатор 23947.501.2242.1.1, находящ се 

в сграда с идентификатор 23947.501.2242.1 построена в ПИ с идентификатор 

23947.501.2242 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, за който е 

отреден УПИ XII от кв.68 по регулационния план /РП/ на града, като част от 

трасето преминава през общински имот публична общинска собственост /ПОС/ 

- ПИ с идентификатор 23947.501.9596 по КК /за второстепенна улица/, в който 

участък попада улица с о.т.329-328-327, и ПИ с идентификатор 23947.501.2242 

по КК, за който е отреден УПИ XII от кв.68 по РП на града. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 
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12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 16. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за 

изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - 

план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищна 

регулация за урегулиран поземлен имот: УПИ VII-160 и УПИ VI-159 от кв.30 по 

плана на с. Катранджии (вх.№ОБА3-04-13/24.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №56 

I. Ha 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 /улица с о.т.146 и о.т.145/ за изработването на 

проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VII-160 и УПИ VI-159 от кв.30 по плана на с. 

Катранджии. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната и дворищна 

регулация за УПИ VII-160 и УПИ VI-159 от кв.30 по плана на с. Катранджии се 

предлагат следните изменения: 

- да се измени уличната регулация за улица с о.т.146 и о.т.145 

/проектирана и нереализирана/, като част от улица с о.т.146 и о.т.145 да спре 

до границата на ПИ 160 и да се постави нова о.т.146а - по този начин се 

образува задънена улица с дължина 90 м. Оставащата част от улицата в 

участъка преминаващ през поземлени имоти ПИ 160 и ПИ 159 да се заличи; 

- да се заличат УПИ VII-160 и УПИ VI-159 от кв.30 и да се образува нов 

УПИ X-160,159, който да бъде отреден за ПИ 160 и ПИ 159, като вътрешните 

регулационни линии се поставят в съответствие по имотните граници на 

посочените поземлени имоти; 

- новообразуваният УПИ Х-160,159 от кв.30 да е с отреждане за 

„жилищни нужди“. 

Така описаните промени са показани 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 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 
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7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 17. Даване на разрешение 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 кв.1 и 

кв.52 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-3/27.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №57 

I. Ha основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1, във връзка с чл.125 ал.1 

и ал.2 и чл.134 ал.1 т.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет - Дряново: 

1. Одобрява задание, съставено от заявителя в качеството му на 

възложител, за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на 

уличната и дворищната регулация в кв.1 и кв.52 по плана на с. Царева ливада. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за 

изменение на уличната и дворищната регулация за кв.1 и кв.52 по плана на с. 

Царева ливада. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната и 

дворищната регулация в кв.1 и кв.52 по плана на с. Царева ливада се 

предлагат следните изменения: 

- заличава се улица /проектирана и нереализирана/ в участъка на 

о.т.16-18-23, като по този начин се променя североизточната граница на двата 

квартала - кв.1 и кв.52; 

- образуват се нови урегулирани поземлени имоти - УПИ I от кв.1 и УПИ 

II от кв.52, като между двата новообразувани УПИ се проектира пешеходна 

алея; 

- образува се нов УПИ III-837 от кв.52, който се отрежда за ПИ 837, 

като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие на ПИ 837; 

- образува се нов УПИ IV-838 от кв.52, който се отрежда за ПИ 838, 

като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие на ПИ 838; 

- двата новообразувани УПИ III-837 и IV-838 от кв.52 се отреждат за 

„жилищни нужди”. 

- за двата новообразувани УПИ III-837 и IV-838 от кв.52 се предвижда 

основно жилищно застрояване с височина до 10 м по ограничителни и 

задължителни линии, със съответните показатели за плътност и интензивност 

на застрояване в имотите. Така описаните промени са показани в текстовата и 

графична част на предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ. 

Проектът за ЧИ на ПУП - ПРЗ да се изработи при следните условия: 

- обхват на плана - кв.1 и кв.52 по плана на Царева ливада; 
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- проектът за ЧИ на ПУП-ПРЗ да се изработи от проектанти с пълна 

проектантска правоспособност по чл.230 от ЗУТ; 

- проектът за ЧИ на ПУП-ПРЗ да бъде разработен при условията на 

чл.18, чл.109 ал.2 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ; 

- проектът за ЧИ на ПУП-ПРЗ 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; 

- да се представят становища от РИОСВ и от експлоатационни 

дружества свързани с процедурата по отреждането на новообразуваните имоти; 

- проектът за ЧИ на ПУП-ПРЗ да се представи за разглеждане в Община 

Дряново в шестмесечен срок от датата на разрешаването му. 

Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в 

посочения обхват, съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 18. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за 

изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот: УПИ III-

„общински имот“ от кв.14 по плана на с. Руня (вх.№ОБА3-04-17/27.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №58 

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

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

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

общински имот за изработването на проект за частично изменение на 

подробния устройствен план - план за регулация за УПИ III-„общински дом” от 

кв.14 по плана на с. Руня. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда да се промени 

дворищната регулация, като от УПИ III-„общински дом" да се образува нов УПИ 

V от кв.14 с ново отреждане за „обществено-обслужващи дейности и спирка“, 

така както е показано в графичната и текстова част на предложението. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 19. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен 

устройствен план - план за застрояване /ЧИ на ПУП-ПЗ/ за ПИ  с 

идентификатор 17350.56.150, местност „Юрта“, по кадастралната карта /КК/ на 

с. Гостилица за промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди, с цел присъединяване на ПИ с идентификатор 

17350.56.150 към ПИ с идентификатор 17350.56.81 по КК на с. Гостилица за 

разширяване на утвърдената площадка с установено предназначение на имота 

– „за жилищни нужди“ (вх.№ОБА3-03-1/27.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №59 

Ha основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.124а ал.1, чл.124б ал.1, във връзка с чл.59 и 

чл.60 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Дряново: 

1. Одобрява задание, съставено от заявителя в качеството му на 

възложител, за изработване на проект на частичен подробен устройствен план 

- план за застрояване за ПИ с идентификатор 17350.56.150, местност "Юрта", 

по КК на с. Гостилица за промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди с цел разширяване на ПИ с идентификатор 17350.56.81 по 

КК за изграждане на „комплекс за сватбени услуги“. 

2. Разрешава изработването на проект на частичен подробен 

устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 17350.56.150, 

местност "Юрта", по КК на с. Гостилица за промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди с цел присъединяване на ПИ с 

идентификатор 17350.56.150 към ПИ с идентификатор 17350.56.81 по КК за 

разширяване на утвърдената площадка с установено предназначение на имота 

- за „жилищни нужди“ - къща за гости за изграждане на „комплекс за сватбени 

услуги“. За имотът се предвижда да е с устройствена зона - /Жм/ за жилищни 

нужди, с основно застрояване с височина до 10 м по ограничителни линии със 

съответните показатели за плътност и интензивност на застрояване. Така 

описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧПУП-ПЗ. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 
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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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 20. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – 

Дряново за 2020 година (вх.№0801-8/15.01.2020г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №60 

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

местната администрация, във връзка с чл.63 ал.1 от Правилника за 

организация на дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, Общински съвет – 

Дряново приема Програма за работа на Общински съвет – Дряново за 2020 

година. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 06.02.2020г! 

 
 

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 

№7 

гр. Дряново, 31.01.2020 год. 

ОТНОСНО: 21. Приемане на Общински план за младежта за 2020г (вх.№0700-

15/30.01.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №61 

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

местната администрация, във връзка с чл.16 ал.1 от Закона за младежта, 

Общински съвет – Дряново приема Общински план за младежта за 2020г. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /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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