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ПРОТОКОЛ 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 12 /дванадесет/ 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 една година (вх.№0801-

64/10.06.2020г) 

Вносител: Преслава Демирева - общински съветник от ПП ГЕРБ. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“. 

3. Освобождаване на физически лица от заплащане на дължим наем 

(вх.№2200-725/17.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ЗСДЖН“. 

4. Съгласие за поставяне на преместваем обект в имот - публична общинска 

собственост отреден за УПИ I – за „зеленина“ от кв.82 по регулационния 

план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-05-19/18.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

5. Заявление от ********* за премахване на ела (вх.№2200-

1059/23.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ЗСДЖН“. 

6. Утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина (вх.№0700-

54/23.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

7. Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Дряново (вх.№0700-55/23.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ЗСДЖН“. 

8. Обявяване на обект „Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча, община 

Дряново“ за обект от първостепенно значение и включването му в 

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Дряново през 2020г като обект от първостепенно значение 

(вх.№ОБА3-39-11/19.06.2020г) 
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Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

9. Обявяване на обект „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“ за 

обект от първостепенно значение и включването му в Програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Дряново през 2020г като обект от първостепенно значение (вх.№ОБА3-39-

13/19.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

10. Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на 

експертна оценка и начин за продажба на материални активи /паважна 

настилка/ собственост на Община Дряново (вх.№0700-53/11.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

11. Съгласие за извършване на продажба на общински имот - частна общинска 

собственост, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ X-377 от кв.48 по 

регулационния план на с. Гостилица с площ 980 кв.м, заедно с построените в 

имота: Масивна стопанска сграда /бивше общежитие/ със ЗП 320 кв.м и 

Масивна стопанска сграда /Сграда на допълващо застрояване/ със ЗП 96 кв.м, 

находящ се в с. Гостилица, община Дряново (вх.№2200-486/17.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

12. Покана за редовно Общо събрание на съдружниците на  „Регионалното депо за 

отпадъци – Севлиево“ ООД (вх.№0700-56/23.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново 

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

13. Приемане на промени в поименния състав и ръководството на Постоянните 

комисии към Общински съвет - Дряново, създадени с Решение 

№6/02.12.2019г, промяна с Решение №66/20.02.2020г /Във връзка с 

Решение №143 от 27.05.2020г за отлагане на материала  за следващо 

заседание на ОбС/ 

- Предложение с вх.№0801-57/23.06.2020г от председателя на ОбС-

Дряново Тодор Георгиев. 

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

„ЗСДЖН“. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

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

право на ползване върху общинско жилище за срок от една година (вх.№0801-

64/10.06.2020г) 

Вносител: Преслава Демирева - общински съветник от ПП ГЕРБ. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №151 

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 1 /една/ година на общинско жилище от Радослав Киряков, 

считано от датата на изтичане на шестмесечния срок по Решение №42 от 

31.01.2020г на Общински съвет - Дряново 

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

Киряков съгласно посочените в точка едно условия. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева отс. 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 3. Освобождаване на физически лица от заплащане на дължим 

наем (вх.№2200-725/17.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.  

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №152 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново: 

Освобождава от дължимия наем в размер на 120 лева без ДДС - Стефан 

****** Чипев от гр. Дряново, *******************, за ползвания от него 

терен - общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговия 

(павилион за авто-услуги) на адрес: гр. Дряново, площада до „Заря“ ЕООД 

/УПИ I от кв.123 по плана на гр. Дряново/ за периода от 01.05.2020г до 

31.12.2020г. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева отс. 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 4. Съгласие за поставяне на преместваем обект в имот - публична 

общинска собственост отреден за УПИ I – за „зеленина“ от кв.82 по 

регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-05-19/18.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №153 

На основание чл.17 ал.1 т.1 и чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.62 ал.9 от Закона 

за устройство на територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за 

одобряване на план-схема за поставяне на преместваем обект - детски 

атракцион в УПИ I за „зеленина“ от кв.82 по регулационния план на гр. 

Дряново /парк до стадион „Локомотив“/ (Скица №7/18.06.2020г на Община 

Дряново). 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева отс. 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 5. Заявление от ********** за премахване на ела (вх.№2200-

1059/23.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №154 

Общински съвет – Дряново отлага материала за следващо заседание на 

съвета. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 8; ПРОТИВ – 2; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 6. Утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина 

(вх.№0700-54/23.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №155 

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

местната администрация, Общински съвет - Дряново: 

1. Утвърждава цени за продажба на стояща дървесина на корен по 

ценоразпис от общински горски територии, по реда на чл.71 ал.1 т.6 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), както следва: 

К
а
т
е
г
о

р
и

я
 

д
ъ

р
в

е
с
и

н
а
 

Р
а
з
м

е
р

 и
 

к
а
ч
е
с
т
в
о

 н
а
 

а
с
о

р
т
и

м
е
н

т
а
 

Цена на 1 пл.куб.м /лв.без ДДС/ 

Бял 
бор 

Черен 
бор 

Смърч 
и ела 

Бук, дъб, 

габър и 
др. 

твърди 
широко-
листни 

Липа 

Акация, 

трепетлика, 
бреза и 

меки 
широко-
листни 

Орех, 

явор. 
ясен, 

бряст и 
горско 
плодни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Е
Д

Р
А

 

Трупи за бичене 

над 50 см 
80 70 85 120 58 60 150 

Трупи за бичене 

от 30 до 50 см 
75 70 75 100 58 50 100 

Трупи за бичене 

от 18 до 29 см 
64 62 65 65 55 45 80 

С
Р

Е
Д

Н
А

 Трупи 

от 15 до 17 см 
58 55 58 60 40 40 50 

Обли греди 50 50 50 55 34 36 36 

Технологична 

дървесина 
30 30 30 50 32 36 36 

Д
Р

Е
Б

Н
А

 Ритловица 30 30 30  -   -   -   -  

Саръци 30 30 30  -   -   -   -  

Технологична 

дървесина 
30 30 30 48 32 36 36 

Д
Ъ

Р
В

А
 

Обли 

занаятчийски 

материали 

39 39 39 45 34 35 35 

Дърва за огрев 30 30 30 42 32 34 36 

Технологична 

дървесина 
30 30 30 35 28 33 35 

Мъртва и суха 

дървесина 
22 22 22  -   -   -   -  

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 03.07.2020г 

 
 

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 

 

 

2. Утвърждава цени за продажба на дървесина от общински горски 

територии по чл.71 ал.1 т.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП за дървесина от склад, 

както следва: 

К
а
т
е
г
о

р
и

я
 

д
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в
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и

м
е
н

т
а
 

Цена на 1 пл.куб.м /лв.без ДДС/ 

Бял 
бор 

Черен 
бор 

Смърч 
и ела 

Бук, дъб, 
габър и 

др. 
твърди 

широко-

листни 

Липа 

Акация, 
трепетлика, 

бреза и 
меки 

широко-

листни 

Орех, 
явор. 
ясен, 

бряст и 
горско 

плодни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Е
Д

Р
А

 

Трупи за бичене 

над 50 см 
110 106 110 150 95 85 175 

Трупи за бичене 

от 30 до 50 см 
105 104 105 105 83 75 125 

Трупи за бичене 

от 18 до 29 см 
95 93 98 100 78 70 105 

С
Р

Е
Д

Н
А

 Трупи 

от 15 до 17 см 
83 78 83 85 65 55 75 

Обли греди 73 73 73 80 59 55 55 

Технологична 

дървесина 
55 55 55 75 65 65 75 

Д
Р

Е
Б

Н
А

 Ритловица 65 65 65  -   -   -   -  

Саръци 65 65 65  -   -   -   -  

Технологична 

дървесина 
55 55 55 62 54 60 62 

Д
Ъ

Р
В

А
 

Обли 

занаятчийски 

материали 

64 64 64 70 60 64 66 

Дърва за огрев 55 55 55 62 54 60 62 

Технологична 

дървесина 
55 55 55 62 54 60 62 

Мъртва и суха 

дървесина 
40 40 40  -   -   -   -  

3. Отменя Решение №343 от Протокол №44/02.10.2017г на ОбС-Дряново. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ПРОТИВ 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 
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8 Преслава Демирева отс. 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 11; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 7. Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Дряново (вх.№0700-55/23.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №156 

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за 

местните данъци и такси, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

1. Приема следните изменения и допълнения в Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Дряново, както следва: 

1.1. Изменя чл.22 ал.1 от Наредбата, който придобива следната 

нова редакция: 

Чл.22.(1) За ползване на детска градина родителите или настойниците 

дължат месечни такси, както следва: 

1. Постоянна месечна такса в размер на 10 лв на месец. 

2. Променлива месечна такса за присъствените дни в размер на: 

- за детска градина - 1,70 лв за присъствен ден. 

- такса детска кухня - 2,00 лв. на ден. 

1.2. Изменя и допълва чл.19 от Наредбата, който придобива 

следната нова редакция: 

Чл.19. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, 

улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и 

покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са 

общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи 

услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1. 

(3) Зоните по ал.2 се определят от Общинския съвет. 

(4) Таксите се определят на квадратен метър: 

а/ за продажба на селскостопанска продукция: 

- на ден 2.40 лв. 

б/ за продажба на друга продукция: 

- на ден 4.00 лв. 

в/ по време и на мястото на провеждане на ежегодния панаир и 

празниците на град Дряново: 

- за продажба на промишлени стоки, хранителни стоки, на скара, 

безалкохолни, бира и др.: 5.00 лв на квадратен метър на ден; 

- за разполагане на стрелбища, люлки и други атракции: 2.00 лв на 

квадратен метър на ден /с ДДС/. 
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г/ (нова точка, приета с реш. 331/22.07.2013г; отменена с 

Реш.№102/25.04.2016г.) 

д/ за продажба на селскостопанска продукция от търговци прекупвачи: 

- на ден 2.40 лв. 

е/ за пенсионери, които продават продукция собствено производство: 

- на ден 1.20 лв. 

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в 

него период. 

(6) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат 

месечно, но не по-късно от 7 дни преди започване на месеца. 

(7) Места в селата, където са организирани панаири, събори и празници 

– събира се такса от 1.00 лв на квадратен метър на ден. 

1.3. Допълва Приложение №3 към чл.52 от Наредбата с нов 

№53а, изменя Приложение №3 към чл.52 от Наредбата от №40.1. до 

№40.23, с изкл. на №40.12, 40.15 и 40.17, както и №60, които 

придобиват следната нова редакция: 

№40.1. Ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала - 

еднократно, с вкл. ДДС - 5.00 лв/посещение. 

За ученици и студенти, след показване на актуални ученическа карта 

или студентска книжка - 3.00 лв/посещение. 

№40.2. Ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала от ученици 

- месечно, с вкл. ДДС - 15.00 лв. 

№40.3. Ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала месечно, с 

вкл. ДДС: 

- от възрастни - 30.00 лв. 

- от студенти, след показване на актуална студентска книжка - 20.00 

лв. 

№40.4. Ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала месечно от 

спортните клубове /такса за един спортист, с вкл. ДДС/ - 20.00 лв. 

№40.5. Ползване на тенис на маса, с вкл. ДДС - 4.00 лв/час 

№40.6. Ползване на спортна зала в Общинска спортна зала от 

физически и юридически лица за тренировка /с вкл. ДДС/. Таксата не се дължи 

от спортни клубове, които получават субсидия от бюджета на Община Дряново. 

- 60 лв/час. 

№40.7. Ползване на Мултифункционални зали на 1-ви и 2-ри етаж в 

административна сграда на Общинската спортна зала от физически и 

юридически лица /с изключение на спортните клубове, регистрирани на 

територията на общината и хората с увреждания/, с вкл. ДДС - 20 лв/час. 

№40.8. Ползване на футболен терен на стадион „Локомотив“ от спортни 

клубове за тренировка до 90 мин. /с включен ДДС/. Таксата не се дължи от 

спортни клубове, които получават субсидия от бюджета на Община Дряново. 

- мъже - 360 лв. 

- юноши мл. и ст. възраст - 250 лв. 

- деца - 150 лв. 
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№40.9. Ползване на футболен терен на стадион „Локомотив“ от спортни 

клубове за контролни срещи и тренировката преди тях, включително 

съблекални /с включен ДДС/. Таксата не се дължи от спортни клубове, които 

получават субсидия от бюджета на Община Дряново. 

- мъже - 500 лв. 

- юноши мл. и ст. възраст - 400 лв. 

- деца - 200 лв. 

№40.10. Ползване на игрище за футбол с изкуствена тревна настилка 

на стадион „Локомотив“ /с включен ДДС/. Таксата не се дължи от спортни 

клубове, които получават субсидия от бюджета на Община Дряново. 

- без осветление - 40 лв/час 

- с осветление - 60 лв/час 

След 17 часа се ползва безплатно, освен, ако се налага да се ползва 

осветление. 

№40.11. Ползване на игрище за футбол с акрилна настилка на стадион 

„Локомотив“ /с включен ДДС/. Таксата не се дължи от спортни клубове, които 

получават субсидия от бюджета на Община Дряново. 

- без осветление - 40 лв/час 

- с осветление - 60 лв/час 

№40.13. Ползване на игрище за баскетбол/волейбол с акрилна 

настилка на стадион „Локомотив" от спортни клубове, регистрирани извън 

община Дряново за тренировка, с вкл. ДДС - 50 лв/час. 

№40.14. Ползване на тенис кортове - шамот и на игрище с акрилна 

настилка за тенис на корт на стадион „Локомотив“, с вкл. ДДС. Таксата не се 

дължи от спортни клубове, които получават субсидия от бюджета на Община 

Дряново - 15 лв/час. 

№40.16. Ползване на лекоатлетическа писта на стадион „Локомотив“ от 

спортни клубове, регистрирани извън община Дряново, за тренировка, с вкл. 

ДДС - 40 лв/час. 

№40.18. Ползване на сектори за тласкане на гюле, дълъг скок и троен 

скок на стадион „Локомотив“ от спортни клубове, регистрирани извън община 

Дряново, за тренировка, с вкл. ДДС - 15 лв/час. 

№40.19. Ползване на футболен терен с изкуствена тревна настилка на 

стадион - с. Царева ливада от спортни клубове за тренировка до 90 мин. /с вкл. 

ДДС/. Таксата не се дължи от спортни клубове, които получават субсидия от 

бюджета на Община Дряново - 150 лв. 

№40.20. Ползване на футболен терен с изкуствена тревна настилка на 

стадион - с. Царева ливада от спортни клубове за контролна среща до 90 мин. 

/с вкл. ДДС/. Таксата не се дължи от спортни клубове, които получават 

субсидия от бюджета на Община Дряново - 250 лв. 

№40.21. Ползване на футболен терен с изкуствена тревна настилка на 

стадион - с. Царева ливада от граждани за тренировка /с вкл. ДДС/ - 120 

лв/час за цял терен. 
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№40.22. Ползване на футболен терен на стадион „Локомотив“ от 

граждани за тренировка /с вкл. ДДС/ - 300 лв/час за цял терен. 

№40.23. Ползване на съблекалня с баня на стадион „Локомотив", на 

стадион в с. Царева ливада, с вкл. ДДС - 4 лв/човек. 

№53а. Наем на един контейнер за строителен или едрогабаритен 

/обемен/ отпадък, за срок от 7 календарни дни, с включено еднократно 

транспортиране на отпадък до Регионално депо - Севлиево и депониране - 100 

лв, които се заплащат предварително. За всеки следващ календарен ден, след 

изтичане на 7 календарни дни, наемът е 20 лева на ден. 

№60. Поставяне на кафе - автомат или вендинг машина върху терен 

общинска собственост /след получено разрешение за поставяне от гл. архитект 

на общината/ (без ДДС) - 35 лв месечно. 

2. Измененията и допълнението на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Дряново, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.109 ал.2, изр. първо, 

предл. второ от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, 

да се разгласи на населението на общината, чрез публикуването му на 

интернет страницата на Община Дряново, от която дата влиза в сила. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов Въздържам се 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева отс. 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 8. Обявяване на обект „Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча, 

община Дряново“ за обект от първостепенно значение и включването му в 

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Дряново през 2020г като обект от първостепенно значение 

(вх.№ОБА3-39-11/19.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №157 

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

самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 и §1 т.6 от ДР на Закона 

за общинската собственост, §5 т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за устройство на територията, във връзка с чл.62 ал.6 от Закона за горите, 

Общински съвет - Дряново: 

1. Обявява обект „Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча, община 

Дряново“ за обект от първостепенно значение за община Дряново. 

2. Допълва Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост в Община Дряново през 2020 година (приета с Решение №72 от 

Протокол №9/04.03.2020г на Общински съвет - Дряново), като в раздел IV. 

„Общински обекти от първостепенно значение“ добавя т.6. Обект 

„Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча, община Дряново“. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 9. Обявяване на обект „Водоснабдяване на с. Чуково, община 

Дряново“ за обект от първостепенно значение и включването му в Програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община 

Дряново през 2020г като обект от първостепенно значение (вх.№ОБА3-39-

13/19.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №158 

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

самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 и §1 т.6 от ДР на Закона 

за общинската собственост, §5 т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за устройство на територията, във връзка с чл.62 ал.6 от Закона за горите, 

Общински съвет - Дряново: 

1. Обявява обект „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“ за 

обект от първостепенно значение за община Дряново. 

2. Допълва Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост в Община Дряново през 2020 година (приета с Решение №72 от 

Протокол №9/04.03.2020г на Общински съвет - Дряново), като в раздел IV. 

„Общински обекти от първостепенно значение“ добавя т.7. Обект 

„Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 10. Съгласие за откриване на процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на материални активи 

/паважна настилка/ собственост на Община Дряново (вх.№0700-

53/11.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №159 

На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто във вр. с ал.1 т.8, предл. трето 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал. 1 

от Закона за общинската собственост и чл.60 ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие да се открие процедура за продажба на движими вещи 

- частна общинска собственост, представляващи материални активи /паважна 

настилка/, собственост на Община Дряново - до 800 тона, чрез провеждане на 

търг с явно наддаване. 

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер на 70.00 /седемдесет/ лева 

на тон без ДДС. 

3. Възлага на кмета на Общината да извърши всички правни и 

фактически действия по провеждане на публичния търг, включително да 

определи условията по него, и да сключи договор със спечелилия участник. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева отс. 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 
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………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 11. Съгласие за извършване на продажба на общински имот - 

частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ 

X-377 от кв.48 по регулационния план на с. Гостилица с площ 980 кв.м, заедно 

с построените в имота: Масивна стопанска сграда /бивше общежитие/ със ЗП 

320 кв.м и Масивна стопанска сграда /Сграда на допълващо застрояване/ със 

ЗП 96 кв.м, находящ се в с. Гостилица, община Дряново (вх.№2200-

486/17.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №160 

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

местната администрация във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.35 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

да се извърши продажба на общински имот - частна общинска собственост, 

представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ Х-377 от кв.48 по 

регулационния план на с. Гостилица с площ 980 кв.м, заедно с построените в 

имота: Масивна стопанска сграда /бивше общежитие/ със ЗП 320 кв.м и 

Масивна стопанска сграда /Сграда на допълващо застрояване/ със ЗП 96 кв.м, 

находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново, чрез провеждане на публичен търг с 

явно наддаване. 

2. На основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.43 

ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново 

утвърждава начална тръжна цена за имот - частна общинска собственост, 

представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ Х-377 от кв.48 по 

регулационния план на с. Гостилица с площ 980 кв.м, заедно с построените в 

имота: Масивна стопанска сграда /бивше общежитие/ със ЗП 320 кв.м и 

Масивна стопанска сграда /Сграда на допълващо застрояване/ със ЗП 96 кв.м, 

находящ се в с. Гостилица, в размер на: 

- за сгради - 42 200 лева /четиридесет и две хиляди и двеста лева/, 

съгласно чл.45 ал.3 от ЗДДС не се начислява ДДС. 

- за земя - 3 780 лева без ДДС /три хиляди седемстотин и осемдесет 

лева без ДДС/ или 4 536 лева с ДДС /четири хиляди петстотин тридесет и шест 

лева с ДДС/. 

Обща стойност - 46 736 лева /четиридесет и шест хиляди 

седемстотин тридесет и шест/ лева за горепосочения имот и сгради. 
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3. На основание чл.40 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество спечелилият публичен търг с явно 

наддаване се задължава да заплати 20% ДДС, начислено само върху 

стойността на земята, и 2% Данък за придобиване на имуществото, определен 

по чл.44 от ЗМДТ, начислен върху стойността на имота, предмет на продажба. 

4. Възлага на кмета на Общината да извърши всички фактически и 

правни действия необходими за провеждане на публичния търг с явно 

наддаване за продажба на имота, включително да определи условията по него, 

и да сключи договор със спечелилия участник. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева отс. 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 12. Покана за редовно Общо събрание на съдружниците на  

„Регионалното депо за отпадъци – Севлиево“ ООД (вх.№0700-56/23.06.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №161 

1. На основание чл.137 ал.1 т.3 от Търговския закон във връзка с чл.8 

ал.1 т.4 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху 

частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества, Общински 

съвет - Дряново приема Годишен финансов отчет за 2019г на „Регионално депо 

за отпадъци – Севлиево“ ООД. 

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

местната администрация, във връзка с чл.137 ал.1 т.3 от Търговския закон, във 

връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на 

собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските 

дружества и чл.18 ал.1 т.16 от Дружествения договор на „Регионално депо за 

отпадъци – Севлиево“ ООД - гр. Севлиево, Общински съвет - Дряново 

упълномощава представителя на Община Дряново в Общото събрание на 

дружеството Трифон Панчев - кмет на Община Дряново, да гласува по точките 

от дневния ред на Редовното Общо събрание, както следва: 

По т.1. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството, ведно с 

всички приложения към него за 2019г /заверен от регистриран Одитор/ - ЗА. 

По т.2. На основание чл.37 от Закона за счетоводството предвид, че 

предприятието не попада за задължителен одит, предлагам ГФО да бъде 

изготвен без заверка от одитор – ЗА. 

По т.3. Определяне на цена на 1 тон производствени отпадъци за 

контрагенти депониращи над 1000 т/г от 25 лв/т на 28 лв/т – ЗА. 

По т.4. Актуализиране на длъжностно щатно разписание на дружеството 

– ЗА. 

По т.5. Пускане в експлоатация на компостиращи инсталации в гр. 

Севлиево и с. Денчевци (след отпадане на извънредното положение) – ЗА. 

По т.6. Промяна на месечното възнаграждение на Управителя на 

дружеството от 1200 лева на 1500 лева – ЗА. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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 

№16 

гр. Дряново, 29.06.2020 год. 

ОТНОСНО: 13. Приемане на промени в поименния състав и ръководството на 

Постоянните комисии към Общински съвет - Дряново, създадени с Решение 

№6/02.12.2019г, промяна с Решение №66/20.02.2020г /Във връзка с Решение 

№143 от 27.05.2020г за отлагане на материала  за следващо заседание на ОбС/ 

- Предложение с вх.№0801-57/23.06.2020г от председателя на ОбС-Дряново 

Тодор Георгиев.  

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №162 

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

местна администрация и чл.72 ал.2 т.3 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, във връзка с 

чл.43 и чл.44 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 

Дряново, Общински съвет – Дряново приема промени в поименния състав и 

ръководството на Постоянните комисии, както следва: 

1. ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените 

поръчки” (ПК „ФИПКОП“) 

1.1. Светлана Лакова – председател; 

1.2. Иван Събев – секретар; 

1.3. Преслава Демирева – член; 

1.4. Светослав Минчев – член; 

1.5. Галин Герганов - член. 
 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

2. ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и 

екология” (ПК „УТСГВСЕ“) 

2.1. Преслава Демирева – председател; 

2.2. Ивайло Лисичков – секретар; 

2.3. Светослав Минчев – член; 

2.4. Стефка Пенкова – член; 

2.5. Иван Събев - член. 
 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

3. ПК  „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ (ПК 

„ОбАОбРС“) 

3.1. д-р Костадин Йорданова – председател; 

3.2. Стефка Пенкова – секретар; 

3.3. Надя Кукурякова – член; 

3.4. Десислава Симеонова – член; 

3.5. Милен Стоянов - член. 
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Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

4. ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” (ПК 

„ОКМДСТ“) 

4.1. Десислава Симеонова – председател; 

4.2. Надя Кукурякова – секретар; 

4.3. д-р Теодора Мъглова-Иванова – член; 

4.4. Светлана Лакова – член; 

4.5. Ивайло Лисичков - член. 
 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

5. ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” 

(ПК „ЗСДЖН“) 

5.1. д-р Теодора Мъглова-Иванова – председател; 

5.2. Милен Стоянов – секретар; 

5.3. д-р Костадин Йорданов – член; 

5.4. Иван Събев – член; 

5.5. Тодор Георгиев - член. 
 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

6. ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ПК по ЗПКОНПИ) 

6.1. Галин Герганов  – председател; 

6.2. Ивайло Лисичков – секретар; 

6.3. Преслава Демирева – член; 

6.4. Надя Кукурякова - член;  

6.5. Стефка Пенкова - член. 
 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 7; ПРОТИВ – 4; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-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

