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ПРОТОКОЛ 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

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

………………………………………… 

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

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

ДНЕВЕН РЕД: 

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

граждани. 

2. Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с конкретните 

партньори по проект „Заедно в различията“, по процедура BG05M9OP001-

2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 (вх.№0700-

81/17.08.2020г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

3. Издаване на Запис на заповед от Община Дряново в полза на 

Министерството на труда и социалната политика, главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти“, обезпечаваща 

увеличаване на авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна 

финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0049-C01 „Заедно в различията“ 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

(вх.№0700-80/17.08.2020г)  

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

4. Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“, гр. Дряново 

(вх.№5600-69/19.08.2020г)  

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“. 

5. Удостояване на инж. Никола Димитров Йорданов със званието ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№2200-1015/18.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

6. Удостояване на инж. Фильо Косев Джагаров със званието ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно (вх.№2700-207/25.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

7. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода 

от 01.01.2020г до 30.06.2020г (вх.№0700-76/30.07.2020г) 

Вносител: Стефан Косев – директор на ОП „Чисто Дряново“ 

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

8. Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 

2019 на Община Дряново (вх.№0700-59/06.07.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“. 
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9. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2020г и актуализация на 

обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от 

Републиканския бюджет (вх.№0700-79/19.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

10. Откриване на процедура за отдаване под наем, утвърждаване на месечна 

наемна цена и конкурсни условия на помещения с обща площ 117 кв.м, 

разположени на II-ри етаж от Масивна сграда /Здравен дом/ - 2 ет. със ЗП 

117 кв.м, находяща се в УПИ III-„обществено обслужване“ от кв.6 по плана 

на с. Соколово, общ. Дряново – 604 кв.м (вх.№2700-184/19.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“. 

11. Утвърждаване на лого на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-

88/05.08.2020г)  

Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново. 

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

12. Искане от Кмета на община Дряново за становище от Общински съвет – 

Дряново относно обезпечаване на авансово плащане във връзка с писмо от 

Сдружение с нестопанска цел  „Дружеството за умствено и психически 

увредени лица“ относно даване на гаранция от Община Дряново за 

авансово плащане по проект, спечелен от Сдружението (вх.№2200-

992/14.08.2020г) 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“. 

13. Съгласие за поставяне на бюст-паметник в имот публична общинска 

собственост отреден за УПИ VII за „смесено предназначение“ от кв.85 по 

регулационния план на гр. Дряново /Бюст-паметник на арх. Пенчо Койчев/ 

(вх.№2200-952/20.08.2020г)  

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

14. 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 урбанизираната територия 

по кадастралната карта /КК/ на с. Денчевци /Във вр.с Решение №365 от 

20.11.2017г на ОбС, изменено с Решение №401 от 30.01.2008г/ 

(вх.№ОБА3-38-8/20.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

15. Одобряване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на 

водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.47.117, местност „Манга“ по КК на гр. Дряново, за изграждане на 

обект за „Жилищно строителство“ /Във вр.с Решение №32 от 23.12.2019г 

на ОбС/ (вх.№ОБА3-38-7/20.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

16. Одобряване на проект за частично изменение на подробен 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 /Във вр.с Решение №57 от 31.01.2020г на ОбС/ (вх.№ОБА3-38-
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8/20.08.2020г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

17. Предложение с вх.№ОБА3-03-4/20.08.2020г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на 

водопровод, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска 

собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

32319.99.13, с. Големи Българени, по кадастралната карта /КК/ на с. 

Игнатовци. 

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

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно 

трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

32319.99.13, местност „Под ливадата“ по КК на с. Големи Българени, 

землище с. Игнатовци. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

18. Предложение с вх.№0700-83/21.08.2020г относно Предоставяне на земи от 

Общинския поземлен фонд: 

1) Молба с вх.№2200-1059/12.08.2020г от Пенчо ******* Пенчев; 

2) Заявление с вх.№2200-628/20.05.2020г от Райчо ******* Рашков. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

19. Предложение от Временна комисия към ОбС-Дряново относно: 

Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим 

Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2020/2021  година 

(вх.№3500-29/25.08.2020г) Докл.: Десислава Симеонова – председател на 

Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията 

„Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти. 

20. Отмяна на Решение №44 от Протокол №7/31.01.2020г и Решение №63 от 

Протокол №8/20.02.2020г и двете на Общински съвет – Дряново 

(вх.№0700-85/25.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

21. Отмяна на Решение №70 от Протокол №9/04.03.2020г на Общински съвет – 

Дряново (вх.№0700-86/25.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

22. Отмяна на Решение №43 от Протокол №7/31.01.2020г и Решение №64 от 

Протокол №8/20.02.2020г и двете на Общински съвет – Дряново 

(вх.№0700-84/25.08.2020г)  

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 2. Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с 

конкретните партньори по проект „Заедно в различията“, по процедура 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 

(вх.№0700-81/17.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №187 

1. На основание чл.21 ал.2 предл. четвърто във връзка с ал.1 т.23 и 

чл.59 и следващи от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Дряново одобрява промяна в чл.6 на 

Споразумение за сътрудничество с конкретния/те партньор/и и асоциирани 

партньори по проект „Заедно в различието“, по процедура BG05M9OP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1. 

2. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подпише анекс за 

промяна на Споразумение за сътрудничество с  конкретния/те партньор/и и 

асоциирани партньори по проект „Заедно в различието“, по процедура 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 1. 

Приложение: Анекс към Споразумение за сътрудничество с конкретните 

партньори. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 3. Издаване на Запис на заповед от Община Дряново в полза на 

Министерството на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти“, обезпечаваща увеличаване на 

авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-2.018-0049-C01 „Заедно в различията“ по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-80/17.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №188 

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, платима на предявяване в полза на 

Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти“ в размер на 103 839,41 /сто и три 

хиляди осемстотин тридесет и девет лева и четиридесет и една стотинки/ лева 

за обезпечаване на 20% авансово стойността на целия договор 

№BG05M9ОP001-2.018-0049-C01 „Заедно в различието“ по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1 по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“. 

2. Възлага на Кмета на община Дряново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор №BG05M9ОP001-

2.018-0049-C01 и да ги представи пред Министерство на труда и социалната 

политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти“. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 
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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 – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 4. Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“, 

гр. Дряново (вх.№5600-69/19.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №189 

На основание чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

/изм. и доп. ДВ, бр.37 от 21.04.2020г/, Общински съвет – Дряново: 

1. Утвърждава една маломерна паралелка в VIII клас - професия 

„Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“, дуална форма на 

обучение с недостиг, с общ брой 13 ученици за учебната 2020/2021г. 

2. Утвърждава една маломерна паралелка в VIII клас - професия 

„Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Организация на 

туризма и свободното време“, с общ брой 13 ученици за учебната 2020/2021г. 

3. Утвърждава една маломерна паралелка в XI клас - професия 

„Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“, дуална форма на 

обучение, с общ брой 12 ученици за учебната 2020/2021г. 

4. Утвърждава една маломерна паралелка в XII клас - професия 

„Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Селски 

туризъм“, с общ брой 10 ученици за учебната 2020/2021г. 

5. Сумата от 2 273 лв, необходима за дофинансиране на паралелките за 

учебната 2020/2021г, ще бъде разчетена в бюджета на Община Дряново за 

2021г. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 5. Удостояване на инж. Никола Димитров Йорданов със званието 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№2200-1015/18.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №190 

На основание чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.52 ал.1 и чл.57 ал.1 от Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, Общински 

съвет - Дряново удостоява инж. Никола Димитров Йорданов със званието 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО за изключителните му научно-технически, 

стопански, културни и обществени постижения, свързани с Община Дряново, 

довели до утвърждаване на престижа ù в страната и чужбина, както и във 

връзка с неговата 80-та годишнина. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

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 – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 6. Удостояване на инж. Фильо Косев Джагаров със званието 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно (вх.№2700-207/25.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №191 

На основание чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.52 ал.1 и чл.57 ал.1 от Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, Общински 

съвет - Дряново удостоява инж. Фильо Косев Джагаров със званието ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО - посмъртно за забележителен принос към Вагонен 

завод – Дряново и към развитието на града, както и във връзка със 100-

годишния юбилей на „Вагонен завод – Интерком“ АД. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

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 – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 7. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ 

за периода от 01.01.2020г до 30.06.2020г (вх.№0700-76/30.07.2020г)  

Вносител: Стефан Косев – директор на ОП „Чисто Дряново“. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №192 

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

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

организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“, 

Общински съвет – Дряново приема за информация Отчет за дейността на 

Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2020г до 

30.06.2020г. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 8. Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите 

по Бюджет 2019 на Община Дряново (вх.№0700-59/06.07.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №193 

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

местната администрация, чл.140 ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, 

чл.9 ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 3 години 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Дряново, Общински съвет - Дряново: 

1. Приема отчета на бюджета към 31.12.2019г, както следва: 

- по прихода 9 803 188 лв /Приложение №1/ 

- по разхода 9 803 188 лв /Приложения №№2, 3, 4/ 

1.1. Приема отчета за капиталови разходи в размер на 9 113 558 лв, 

разпределени по източници както следва: 

- целева субсидия от РБ - 699 900 лв; 

- собствени бюджетни средства и преходни остатъци - 3 791 167 лв; 

- от оперативни програми – 4 607 891 лв. 

2. Приема плана и отчета към 31.12.2019г на СЕС и РА съгласно 

Приложения №5 и 6. 

3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг съгласно т.VI. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.08.2020г 

 
 

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 

 

 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 9. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2020г и 

актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със 

средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-79/19.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №194 

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, както следва: 

I. По приходната част на бюджета на Община Дряново 

1. Намалява плана на приходите в частта имуществени и други данъци 

както следва: 

Параграф 1304 „Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден 

начин“ със сумата 15 000 лв. 

2. Намалява плана на приходите в частта неданъчни приходи, както 

следва: 

Параграф 2405 „Приходи от наеми на имущество“ със сумата 12 000 лв. 

Параграф 2407 „Приходи от дивиденти“ със сумата 10 000 лв. 

Параграф 2701 „Такса за ползване на детски градини“ със сумата 8 000 лв. 

Параграф 2705 „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, пазари, 

улични платна и др.“ със сумата 20 000 лв. 

Параграф 6109 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния 

разпоредител“ със сумата /+ 12 000/ лв (издръжка Детска градина 8000 лв и 

издръжка Детски ясли 4000 лв). 

3. Увеличава плана на приходите в следните параграфи: 

Параграф 2701 „Приходи от такси детски ясли“ със сумата 2 200 лв. 

Параграф 4040 „Приходи от продажби на земя“ със сумата 184 812 лв. 

Параграф 4100 „Приходи от концесии“ със сумата 1 000 лв. 

Параграф 7201 „Предоставяне на средства по възмездна финансова помощ“ със 

сумата 190 000 лв. 

Общ размер на промяна на плана по приходната част 295 012 лв. 

II. По разходната част на бюджета на Община Дряново 

1. Намалява плана на разходите, както следва: 

В дейност 2123 „Общински съвети“ §1020 „Разходи за външни услуги“ със 

сумата 5 000 лв. 

В дейност 2714 „Спортни бази за всички“ в §4500 „Субсидии за организации с 

нестопанска цел“ /субсидия ФК „Локомотив“/ със сумата 7 500 лв. 

В дейност 2759 „Други дейности по културата“ в §1020 „Разходи за външни 

услуги“ със сумата 5 000 лв. 
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1.1. В капиталовата програма, в частта капиталови разходи 

финансирани от собствени приходи и преходни остатъци, намаля плана на 

разхода, както следва: 

В дейност 2326 „Професионални гимназии“ параграф 5203 „Придобиване на 

ДМА“ със сумата 4 000 лв. 

В дейност 2469 „Други дейности по здравеопазването“ в параграф 5203 

„Придобиване на ДМА“ със сумата 4 500 лв. 

В дейност 2714 „Спортни бази за всички“ в параграф 5203 „Придобиване на 

ДМА“ със сумата 2 300 лв. 

В дейност 2619 „Други дейности по жил. строителство и БКС“ отпада обект 

„Придобиване на земя“ в параграф 5400 „Придобиване на земя“ на стойност 

30000 лв и се заменя с обект „Проект за водопровод на с. Янтра“ в §5200 

„Изграждане на инфраструктурни обекти“ със сумата 15 000 лв. 

Общо намаление в частта на разхода 43 300 лв. 

2. Увеличава плана на разхода, както следва: 

В дейност 2122 „Общинска администрация“ в параграф 4214 „Обезщетения и 

помощи по решение на общинския съвет“ със сумата 3 000 лв (субсидия за 

транспортната фирма обслужваща общината). 

В параграф 1062 „Разходи за застраховане“ със сумата 4 592 лв. 

В дейност 2604 „Осветление на улици и площади“ в параграф 1015 „Разходи за 

материали“ със сумата 5 000 лв. 

В дейност 2619 „Други дейности по жил. строителство и БКС“ в параграф 1030 

„Текущ ремонт“ със сумата 190 000 лв. 

2.1. В капиталовата програма, в частта капиталова разходи 

финансирани с приходи от § 4000: 

В дейност 2122 „Общинска администрация“ в параграф 5400 „Придобиване на 

земя“ със сумата 165 720 лв. 

Общо завишение в частта на разхода 368 312 лв. 

Общ размер на промяна на плана по разходната част 295 012 лв. 

III. По капиталовата програма финансирана със средства от РБ 

1. В дейност 2122 „Общинска администрация“, параграф 5100 „Ремонт на 

покрив и фасади на съществуваща административна сграда - гр. Дряново“ - 

стойността на обекта става 93 114 лв. 

2. В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната 

мрежа“, параграф 5309 „Придобиване на НДА“, обект „Изработка на генерален 

план за организацията на движението в Община Дряново“ - стойността на 

обекта става 10 800 лв. 

3. В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната 

мрежа“, параграф 5100 „Основен ремонт на ДМА“, обект „Възстановяване на 

пропаднал тротоар на ул. „Ал. Стамболийски“ в с. Царева ливада“ - стойността 

на обекта става 26 420 лв. 

Общ размер на реализираната икономия 13 583 лв. 
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4. В дейност 2619 „Други дейности по жил. строителство и БКС“ в 

параграф 5206 „Придобиване на инфраструктурни обекти“ създава нов обект 

„Проектиране на подпорна стена в с. Гоздейка“ на стойност 3 240 лв. 

5. В дейност 2714 „Спортни бази за всички“ в параграф 5206 

„Придобиване на инфраструктурни обекти“ създава нов обект „Проектиране и 

строителен надзор на подпорна стена на тенис корт при стадион Локомотив 

Дряново“ на стойност 3 600 лв. 

6. В дейност 2619 „Други дейности по жил. строителство и БКС“ в 

параграф 5206 „Придобиване на инфраструктурни обекти“ създава нов обект 

„Проектиране на обект външно захранване на комплекс за социални услуги“ на 

стойност 6 743 лв. 

IV. Задължава Кмета на общината да извърши необходимите 

промени по т.I, т.II и т.III считано от датата на взетото решение. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

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 – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 10. Откриване на процедура за отдаване под наем, утвърждаване 

на месечна наемна цена и конкурсни условия на помещения с обща площ 117 

кв.м, разположени на II-ри етаж от Масивна сграда /Здравен дом/ - 2 ет. със ЗП 

117 кв.м, находяща се в УПИ III-„обществено обслужване“ от кв.6 по плана на 

с. Соколово, общ. Дряново – 604 кв.м (вх.№2700-184/19.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №195 

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

местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и 

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

общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие за отдаване под 

наем на помещения с обща площ 117 кв.м разположени на II-рия етаж от 

Масивна сграда /Здравен дом/ - на 2 етажа със ЗП 117 кв.м, находяща се в УПИ 

III-„обществено обслужване“ от кв.6 по плана на с. Соколово, общ. Дряново – 

площ на имота 604 кв.м, съгласно скица №114/19.08.2020г издадена от 

Община Дряново (Акт за публична общинска собственост №2983 от 

13.11.2017г, вписан под №188, том III, вх.рег.№975/2017 на Служба по 

вписванията гр. Дряново). 

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

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

начална месечна наемна цена на помещения с обща площ 117 кв.м 

разположени на II-рия етаж от Масивна сграда /Здравен дом/ - на 2 етажа със 

ЗП 117 кв.м, находяща се в УПИ III- „обществено обслужване“ от кв.6 по плана 

на с. Соколово, общ. Дряново – площ на имота 604 кв.м, в размер на 35.10 

лева /тридесет и пет лева и десет стотинки/ (117.00 кв.м х 0.30 лв) без ДДС. 

3. Помещенията по т.1 да бъдат отдадени под наем, чрез провеждането 

на публично оповестен конкурс, при следните конкурсни условия: 

- Срок на договора 5 години; 

- Помещенията да се използват за лекарски кабинети; 

- Наемателят да поддържа помещенията в добро техническо и хигиенно 

състояние за срока на договора; 

- Наемателят да не преотдава помещенията на други лица; 

- Наемателят да заплаща всички разходи по текущото поддържане и 

експлоатация на помещенията. 

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

провеждане на публично оповестен конкурс, съгласно разпоредбите на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, включително да определи условията за провеждане и избор на 

наемател. 

Поименно гласуване: 
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1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

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 – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 11. Утвърждаване на лого на Общински съвет – Дряново 

(вх.№0801-88/05.08.2020г) 

Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №196 

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

местната администрация, Общински съвет – Дряново РЕШИ: 

1. Утвърждава лого на Общински съвет – Дряново, съгласно графичното 

предложение - неразделна част от решението. 

2. Логото да бъде използвано при отразяването в медийното 

пространство на работата на Общински съвет – Дряново, неговите комисии, 

председателя и общинските съветници. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 12. Искане от Кмета на община Дряново за становище от Общински 

съвет – Дряново относно обезпечаване на авансово плащане във връзка с 

писмо от Сдружение с нестопанска цел  „Дружеството за умствено и психически 

увредени лица“ относно даване на гаранция от Община Дряново за авансово 

плащане по проект, спечелен от Сдружението (вх.№2200-992/14.08.2020г) 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №197 

Във връзка с чл.21 ал.1 т.10 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново: 

Дава съгласие Кмета на общината да подпише необходимите документи 

за гаранция от Община Дряново за обезпечаване на авансовото плащане по 

Договор BG05M9OP001-2.082-0010-С01 по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ на Сдружение с нестопанска цел  „Дружеството за 

умствено и психически увредени лица“, във връзка с молба с вх.№2200-

992/03.08.2020г до Кмета на община Дряново. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

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 – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 13. Съгласие за поставяне на бюст-паметник в имот публична 

общинска собственост отреден за УПИ VII за „смесено предназначение“ от 

кв.85 по регулационния план на гр. Дряново /Бюст-паметник на арх. Пенчо 

Койчев/ (вх.№2200-952/20.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №198 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново дава 

съгласие за одобряване на план-схема за поставяне на бюст-паметник в УПИ 

VII за „смесено предназначение“ от кв.85 по регулационния план на гр. Дряново 

/пред кино „Дряново“/ (Скица №118/20.08.2020г, издадена от Община 

Дряново). 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

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 – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 14. 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 

урбанизираната територия по кадастралната карта /КК/ на с. Денчевци /Във 

вр.с Решение №365 от 20.11.2017г на ОбС, изменено с Решение №401 от 

30.01.2008г/ (вх.№ОБА3-38-8/20.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №199 

1. 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 Решение №365 от Протокол №47/20.11.2017г, изменено и 

допълнено с Решение №401 от Протокол №49/30.01.2018г, и подадено 

заявление за одобряване на ЧПУП-ПУР, Общински съвет – Дряново одобрява 

проект за ЧПУП-ПУР за ПИ с идентификатор 20660.501.105, НТП - за 

второстепенна улица в урбанизираната територия по КК на с. Денчевци. 

С проектът за ЧПУП-ПУР се проектира нова улица с нови о.т.1-2-3, за 

която се образува нов ПИ с проектен идентификатор 20660.501.120 по КК на с. 

Денчевци, който е част от ПИ с идентификатор 20660.501.105 по КК на селото. 

Новопроектираната улица е задънена, осигурява достъп до ПИ с идентификатор 

20660.501.71 и е с ширина 4м, като завършва накрая с уширение, осигуряващо 

обръщането на автомобилите в обратна посока, 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: 10 ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 15. Одобряване на проект на Подробен устройствен план - 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе 

на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.47.117, местност „Манга“ по КК на гр. Дряново, за изграждане на обект 

за „Жилищно строителство“ /Във вр.с Решение №32 от 23.12.2019г на ОбС/ 

(вх.№ОБА3-38-7/20.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №200 

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 Решение №32 от Протокол №5/23.12.2019г на ОбС Дряново, 

Протокол №3/28.07.2020г на ОЕСУТ при Община Дряново, Общински съвет - 

Дряново: 

1. Одобрява проект за ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура за 

подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с 

идентификатор 23947.47.117, местност „Манга“ по КК на гр. Дряново за 

изграждане на обект за „Жилищно строителство“. Трасето на водопровода 

преминава през поземлени имоти - публична общински собственост /ПОС/, като 

започва от съществуващ водопровод ПЕ Ø6З мм, находящ си в ПИ с 

идентификатор 23947.501.9660 с НТП - второстепенна улица /ПОС/, 

продължава по ПИ с идентификатор 23947.45.126 с НТП - път III-609 държавна 

собственост /ДС/, ПИ с идентификатор 23947.46.126 с НТП - път III-609 /ДС/, 

ПИ с идентификатор 23947.47.26 с НТП - път III-609 /ДС/, ПИ с идентификатор 

23947.39.59 с НТП - полски път /ПОС/ и завършва в имота на собственика. 

Дължина на трасето е 872,05 м и сервитутна площ равна на диаметъра на 

водопровода увеличен с 0,6 м, така както е показано в текстовата и графична 

част на проектите, които са неразделна част от настоящото решение. 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 16. Одобряване на проект за частично изменение на подробен 

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 /Във вр.с Решение №57 от 31.01.2020г на ОбС/ (вх.№ОБА3-38-

8/20.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №201 

1. 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 №3/28.07.2020г на ОЕСУТ при Община Дряново, 

Общински съвет - Дряново одобрява 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 проектът за ЧИ на ПУП-ПР се изменя уличната и дворищната регулация 

в кв.1 и кв.52 по плана на с. Царева ливада и се предлагат следните 

изменения: 

- заличава се улица /проектирана и нереализирана/ в участъка на о.т.16-18-

23 и улица /проектирана и нереализирана/ в участъка на о.т.21-20-19-18, като 

по този начин кв.1 и кв.52 се обединяват, кв.1 се заличава и остава само 

кв.52; 

- образуват се нови урегулирани поземлени имоти, както следва: 

• образуват се УПИ I 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 останалите поземлени имоти се образува УПИ V от кв.52. 

С проектът за ЧИ на ПУП-ПЗ 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 изменения са показани в текстовата и графична част на 

проекта, който е неразделна част от настоящото решение. 

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 - Дряново. 
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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: 11 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 17. Предложение с вх.№ОБА3-03-4/20.08.2020г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на 

водопровод, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска 

собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.99.13, 

с. Големи Българени, по кадастралната карта /КК/ на с. Игнатовци. 

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

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно 

трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

32319.99.13, местност „Под ливадата“ по КК на с. Големи Българени, 

землище с. Игнатовци. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №202 

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

местната администрация, във връзка с чл.59 ал.1 и чл.193 ал.6 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Дряново: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура на подземно трасе на водопровод 

необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.99.13, местност „Под 

ливадата“ по кадастралната карта /КК/ на с. Големи Българени, з-ще с. 

Игнатовци, за частта от трасето, което преминава през поземлени имоти 

публична общинска собственост: ПИ с идентификатор 15463.503.501 с НТП - за 

второстепенна улица, ПИ с идентификатор 32319.69.13 с НТП - за 

селскостопански, ведомствен, горски път и ПИ с идентификатор 32319.69.15 с 

НТП - за селскостопански, ведомствен, горски път. 

II. На 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 подробен устройствен план - 

парцеларен план за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на 

водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.99.13 

местност „Под ливадата“ по КК на с. Големи Българени, з-ще с. Игнатовци. 

2. Разрешава изработването на проект ПУП-ПП за довеждащата 

инфраструктура - трасе на водопровод необходимо за захранване на ПИ с 

идентификатор 32319.99.13 местност „Под ливадата“ по КК на с. Големи 

Българени, з-ще с. Игнатовци, с цел присъединяване на имота към 

водопроводната мрежа от съществуващ водопроводен клон. 
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Изработването на проекта на ПУП-ПП да се извърши при спазване на 

следните условия: 

- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 32319.99.13, местност „Под 

ливадата“, по кадастралната карта на с. Големи Българени, з-ще с. Игнатовци 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; 

- Да се представят становища от РИОСВ гр. Велико Търново и другите 

експлоатационни дружества свързани с процедурата; 

- 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. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов Въздържам се 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 18. Предложение с вх.№0700-83/21.08.2020г относно Предоставяне на 

земи от Общинския поземлен фонд: 

1) Молба с вх.№2200-1059/12.08.2020г от Пенчо ******* Пенчев; 

2) Заявление с вх.№2200-628/20.05.2020г от Райчо ******* Рашков. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №203 

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

местната администрация, Общински съвет - Дряново дава съгласие за 

разпореждане със следните поземлени имоти, които са част от Общинския 

поземлен фонд: 

1. Да се предаде на Пенчо ******* Пенев поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 23947.45.30 с площ от 1099 м2 /с построената в имота масивна 

сграда/, с НТП - лозе, местност „Манга“ по КК на гр. Дряново - земи 

предоставени по реда на чл.19 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, при следните граници по КК: ПИ с идентификатор 

23947.45.29, ПИ с идентификатор 23947.45.27, ПИ с идентификатор 

23947.45.31 и ПИ с идентификатор 23947.46.228. 

2. Да се измени кадастралната карта за общински имот: ПИ с 

идентификатор 23947.47.71 по КК на гр. Дряново - земи предоставени по реда 

на чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

находящ се в землището на Дряново, поради допусната явна фактическа 

грешка, като за целта се предадат 137 м2 от ПИ с идентификатор 23947.47.71 

на ПИ с идентификатор 23947.47.72 по КК. Границата между ПИ с 

идентификатор 23947.47.71 и ПИ с идентификатор 23947.47.72 по КК да се 

промени по заснетата на място имотна граница /съгласно скицата-проект/. По 

този начин ПИ с идентификатор 23947.47.72 след промяната е с площ от 834 

м2, а ПИ с идентификатор 23947.47.71 е с площ 555 м2. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов отс. 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 
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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 – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 19. Предложение от Временна комисия към ОбС-Дряново относно: 

Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим 

Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2020/2021 година 

(вх.№3500-29/25.08.2020г) 

Докл.: Десислава Симеонова – председател на Временната комисия за подбор и 

номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за 

дряновски ученици и студенти. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №204 

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

местната администрация, във връзка с III.1.2. от Глава първа и Глава втора на 

Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски 

ученици и студенти и решение на Временната комисия за подбор и номиниране 

на носители на стипендията от 25.08.2020г, Общински съвет – Дряново 

УТВЪРЖДАВА: 

1. Касандра Пламенова Недялкова и Виктория Пламенова 

Недялкова – ученички в СУ „Максим Райкович“,  гр. Дряново, за 

носител на стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за 

ученици за учебната 2020/2021 година /Стипендията да се подели 

между Касандра Недялкова и Виктория Недялкова/. 

2. Ивайло Николаев Иванов - студент в Технически университет, гр. 

Габрово, за носител на стипендия „Архимандрит Максим 

Райкович” за студенти за учебната 2020/2021 година. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 20. Отмяна на Решение №44 от Протокол №7/31.01.2020г и 

Решение №63 от Протокол №8/20.02.2020г и двете на Общински съвет – 

Дряново (вх.№0700-85/25.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №205 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

1. Отменя Решение №44 по Протокол №7/31.01.2020г на Общински 

съвет - Дряново, Решение №63 по Протокол №8/20.02.2020г на Общински 

съвет - Дряново, както и направените с тях изменения и допълнения в 

Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие 

„Зелено Дряново”. 

2. След отмяната на решенията и извършените с тях изменения остават 

да действат и да се прилагат приетите разпоредби преди тях. 

3. Настоящото решение, на основание чл.37 ал.3 от Закона за 

нормативните актове и чл.109 ал.2, изр. първо, предл. второ от Правилника 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. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 21. Отмяна на Решение №70 от Протокол №9/04.03.2020г на 

Общински съвет – Дряново (вх.№0700-86/25.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №206 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

1. Отменя Решение №70 по Протокол №9/04.03.2020г на Общински 

съвет - Дряново и приетия с него Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Дряново, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация. 

2. След отмяната на решението и Правилника остава да действа и да се 

прилага приетия Правилник преди тях. 

3. Настоящото решение, на основание чл.37 ал.3 от Закона за 

нормативните актове и чл.109 ал.2, изр. първо, предл. второ от Правилника 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. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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 

№18 

гр. Дряново, 25.08.2020 год. 

ОТНОСНО: 22. Отмяна на Решение №43 от Протокол №7/31.01.2020г и 

Решение №64 от Протокол №8/20.02.2020г и двете на Общински съвет – 

Дряново (вх.№0700-84/25.08.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №207 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

1. Отменя Решение №43 по Протокол №7/31.01.2020г на Общински 

съвет - Дряново, Решение №64 по Протокол №8/20.02.2020г на Общински 

съвет - Дряново, както и направените с тях изменения и допълнения в 

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

Дряново. 

2. След отмяната на решенията и извършените с тях изменения остават 

да действат и да се прилагат приетите разпоредби преди тях. 

3. Настоящото решение, на основание чл.37 ал.3 от Закона за 

нормативните актове и чл.109 ал.2, изр. първо, предл. второ от Правилника 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. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 10 ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател 

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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