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ПРОТОКОЛ 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 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. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Дряново и отмяна на 

Наредбата за реда за  придобиване,  управление  и разпореждане с 

общинско имущество в Община  Дряново, приета с Решение 

№39/30.01.2012 г. на Общински съвет – Дряново /Протокол №10/ 

(вх.№0700-100/21.10.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

3. Предложение за промяна статута на общински жилища (вх.№0700-

97/21.10.2020г) /Промяна в Приложение №1 от Наредбата за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“. 

4. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2020г и 

актуализиране на обекти в частта капиталови разходи финансирани със 

средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-95/23.10.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

5. Съгласие за извършване на продажба, определяне на продажна пазарна 

цена и сключване на предварителен договор за продажба на имот - 

частна общинска собственост, представляващ ПИ с проектен 

идентификатор 23947.501.9839 по КК на град Дряново, за който е 

отреден УПИ XIX – „за смесено предназначение – магазин за части, 

автосервиз и хранителен магазин“ от кв.22 по регулационния план на 

града, с проекта площ 349 кв.м (вх.№2200-1130/21.10.2020г) /Във 

връзка с Решение №178 от 28.07.2020г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 29/712 идеални части 

от УПИ II – „за обществено обслужване, търговска дейност и автомивка“ 

от кв.82 по регулационния план на гр. Дряново, който е отреден за 

Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.434 по кадастралната 

карта /КК/ на гр. Дряново. Утвърждаване на експертна оценка на 29/712 
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идеални части от УПИ II – „за обществено обслужване, търговска 

дейност и автомивка“ от кв.82 по РП на гр. Дряново (вх.№2200-

1194/21.10.2020г) /Във връзка с Решение №84 от 04.03.2020г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

7. Утвърждаване експертна оценка и начин за продажба на имот частна 

общинска собственост: ПИ с идентификатор 23947.501.703 по 

кадастралната карта /КК/ ма град Дряново, с площ 351 кв.м, за който е 

отреден УПИ I от кв.21 по регулационния план на града (вх.№0700-

96/21.10.2020г) /Във връзка с Решение №212 от 29.09.2020г на ОбС/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

8. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, съгласно 

съдебно решение №15/11.03.2020г на РС – Дряново (вх.№2200-

1409/21.10.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

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

на урбанизираните територии за трасе на водопровод за изграждане на 

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

(вх.№ОБА3-38-9/21.10.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

10. Даване съгласие относно сътрудничество в разработване и 

осъществяване на проект в сферата на културния туризъм (вх.№0801-

102/29.10.2020г) 

Вносител: Десислава Симеонова – председател на ПК „ОКМДСТ“. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

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 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 2. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново и отмяна на 

Наредбата за реда за  придобиване,  управление  и разпореждане с общинско 

имущество в Община  Дряново, приета с Решение №39/30.01.2012 г. на 

Общински съвет – Дряново /Протокол №10/ (вх.№0700-100/21.10.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №223 

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

местната администрация във връзка с чл.8 ал.2 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

I. Отменя Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Дряново, приета с Решение 

№39/30.01.2012г на Общински съвет - Дряново (Протокол №10). 

II. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество в Община Дряново, съгласно приложения проект към 

настоящото решение. 

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

нормативните актове 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. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

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 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 3. Предложение за промяна статута на общински жилища 

(вх.№0700-97/21.10.2020г) /Промяна в Приложение №1 от Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под 

наем в общински жилища/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №224 

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

местната администрация и във връзка с чл.42 ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.28 ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община 

Дряново, Общински съвет – Дряново 

РЕШИ 

Да се извърши актуализация на Списъка с общински жилища за 

настаняване под наем, ведомствени и резервни жилища, както следва: 

1. Жилище с адрес гр. Дряново, ж.к. „Априлци“ бл.6 ет.3 ап.7 да бъде 

прехвърлено от фонд „Резервни жилища“ във фонд „Жилища за отдаване под 

наем“ на Община Дряново. 

След направената актуализация, списъкът с общински жилища за 

настаняване под наем, ведомствени и резервни жилища, да съдържа следното: 

БИЛО: 

Приложение №1 

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ, 

ВЕДОМСТВЕНИ И РЕЗЕРВНИ, КАКТО СЛЕДВА: 

№ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ: 

1 ж.к."Априлци" бл.3 вх.А ет.4 ап.14 

2 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.3 ап.11 

3 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.4 ап.15 

4 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.5 ап.19 

5 ж.к."Априлци" бл.4 вх.Б ет.5 ап.14 

6 ж.к."Априлци" бл.7 вх.Б ет.3 ап.7 

7 ул."Шипка" №121 ет.2 ап.5 

8 ул."Шипка" №121 ет.3 ап.8 

9 ул."Шипка" №65 ет.I 

10 ул."Шипка" №65 ет.II 

11 ул."М.Преображенски" №30 ап.7 ет.3 

12 ул."Ген.Н.Столетов" №26 ет.II 

13 ул."Ген.Н.Столетов" №26 ет.I 

14 ул."Гурко" №15 - 4 жилища 

 ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА: 

1 ул."Шипка" №121 ет.1 ап.2 
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 РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА: 

1 ул."Шипка" №125 вх.А ет.1 ап.2 

2 ж.к."Априлци" бл.6 ет.3 ап.7 

 

СТАВА: 

Приложение №1 

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ, 

ВЕДОМСТВЕНИ И РЕЗЕРВНИ, КАКТО СЛЕДВА: 

№ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ: 

1 ж.к."Априлци" бл.3 вх.А ет.4 ап.14 

2 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.3 ап.11 

3 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.4 ап.15 

4 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.5 ап.19 

5 ж.к."Априлци" бл.4 вх.Б ет.5 ап.14 

6 ж.к."Априлци" бл.7 вх.Б ет.3 ап.7 

7 ул."Шипка" №121 ет.2 ап.5 

8 ул."Шипка" №121 ет.3 ап.8 

9 ул."Шипка" №65 ет.I 

10 ул."Шипка" №65 ет.II 

11 ул."М.Преображенски" №30 ап.7 ет.3 

12 ул."Ген.Н.Столетов" №26 ет.II 

13 ул."Ген.Н.Столетов" №26 ет.I 

14 ул."Гурко" №15 - 4 жилища 

15 ж.к."Априлци" бл.6 ет.3 ап.7 

 ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА: 

1 ул."Шипка" №121 ет.1 ап.2 

 РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА: 

1 ул."Шипка" №125 вх.А ет.1 ап.2 

 

 

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 – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

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 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 4. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2020г и 

актуализиране на обекти в частта капиталови разходи финансирани със 

средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-95/23.10.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №225 

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. Увеличава плана на приходите в частта неданъчни приходи, както следва: 
- Параграф 2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ 

със сумата 15 000 лв. 
- Параграф 2705 „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири и т. н.“ със 

сумата 10 000 лв. 
- Параграф 2809 „Наказателни лихви за данъци, мита и др.“ със сумата 10 

000 лв. 
- Параграф 4022 „Приходи от продажба на сгради“ със сумата 20 526 лв. 

2. Намалява плана на приходите в частта неданъчни приходи, както следва: 
- Параграф 2715 „Такса за откупуване на гробни места“ със сумата 2 000 лв. 
- Параграф 2729 „Други общински такси“ със сумата 10 000 лв. 

Общият размер на промяна /увеличение/ на плана по 

приходната част е със сумата 43 526 лв. 

II. По разходната част на бюджета на Община Дряново 

1. Увеличава плана на разхода, както следва: 
- В дейност 2532 „Програми за временна заетост“ в параграф 1015 „Разходи за 

материали“ със сумата 3 526 лв. 

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

„Текущ ремонт“ със сумата 40 000 лв. 

Общият размер на промяна /увеличение/ на плана по разходната 

част е със сумата 43 526 лв. 

III. В дейност 2714 „Спорт и спортни бази за всички“ настъпват 

следните промени: 

- Намалява плана за разход на параграф 0202 „Доходи по извънтрудови 

правоотношения“ със сумата 5 000 лв. 

- Намалява плана за разход на параграф 1015 „Разходи за материали“ със 

сумата 2 500 лв. 
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- Увеличава плана на разхода на параграф 4500 „Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ със сумата 7 500 лв. 

IV. По капиталовата програма финансирана със средства от РБ 

1. В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“: 

- В §5100 „Авторски надзор за ремонт на ул. Шипка“ намалява със сумата 4 

000 лв. След намалението, стойността на обекта става 6 000 лв. 

- В § 5100 „Възстановяване на настилка върху подменена водопроводна мрежа 

в с. Янтра“ - Обектът отпада, съответно намалява със сумата 29 200 лв. 

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

- в § 5206 „Проектиране на водопровод за местност Манга“ - Обектът отпада, 

съответно намалява със сумата 20 000 лв. 

Обща сума на намалението: 53 200 лв. 

4. В дейност 2122 „Общинска администрация“ в параграф 5206 „Придобиване 

на инфраструктурни обекти“: 
- създава нов обект „Проектиране на ремонт фасади, вътрешен ремонт и 

вертикална планировка на съществуваща административна сграда в УПИ VI, 

кв.33 на гр. Дряново“ на стойност 5 772 лв. 
- създава нов обект „Проектиране на ремонт фасади, вътрешен ремонт и 

вертикална планировка на съществуваща административна сграда в УПИ II, 

кв.8 в село Ганчовец“ на стойност 8 034 лв. 

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

инфраструктурни обекти“ създава нов обект „Изграждане на подпорна стена 

в района на тенис корт при стадион Локомотив Дряново“ на стойност 34 905 

лв. 

6. В дейност 2619 „Други дейности по жил. строителство и БКС“, §5206 

„Придобиване на инфраструктурни обекти“ - Проектиране обект „Външно 

захранване на Комплекс за социални услуги“ - стойността се увеличава със 

сумата 4 489 лв.  

Обща сума на увеличението: 53 200 лв. 

V.  Задължава Кмета на общината да извърши необходимите 

промени по т. I, II, III и IV 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 ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева Въздържам се 
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9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова Въздържам се 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

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 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 5. Съгласие за извършване на продажба, определяне на продажна 

пазарна цена и сключване на предварителен договор за продажба на имот - 

частна общинска собственост, представляващ ПИ с проектен идентификатор 

23947.501.9839 по КК на град Дряново, за който е отреден УПИ XIX – „за 

смесено предназначение – магазин за части, автосервиз и хранителен магазин“ 

от кв.22 по регулационния план на града, с проекта площ 349 кв.м (вх.№2200-

1130/21.10.2020г) /Във връзка с Решение №178 от 28.07.2020г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №226 

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

местната администрация във връзка с чл.35 ал.3 от Закона за общинската 

собственост и чл.47 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №39/30.01.2012г), 

Общински съвет - Дряново дава съгласие да се извърши продажба, без 

провеждане на търг или конкурс, на имот частна общинска собственост, 

представляващ ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9839 по КК на град 

Дряново, който е отреден за УПИ XIX – „за смесено предназначение - магазин 

за части, автосервиз и хранителен магазин“ от кв.22 по регулационния план на 

града, с площ 349 кв.м, на собственика на сграда със смесено предназначение 

с идентификатор 23947.501.1501.1 по КК на гр. Дряново (НА №67, том I, 

peг.№510, дело №63/2013г на нотариус Ангел Ангелов; Вх.рег.№274 от 

09.05.2013г, Акт №166, том I, дело №121/2013г на Служба по вписванията, гр. 

Дряново) - Ивайло ******** Николов от гр. Дряново, *********************. 

2. На основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.47, 

ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество (приета с Решение №39/30.01.2012г), Общински съвет - 

Дряново определя продажна пазарна цена за имот, представляващ частна 

общинска собственост: ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9839 по КК на 

град Дряново, който е отреден за УПИ XIX – „за смесено предназначение - 

магазин за части, автосервиз и хранителен магазин“ от кв.22 по РП на града, с 

площ 349 кв.м съгласно скица-проект, в размер на 5650.00 лева без ДДС /пет 

хиляди шестстотин и петдесет лева без ДДС/. 

3. На основание чл.34 ал.7 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет - Дряново дава съгласие Кметът на Общината да сключи 

предварителен договор за покупко-продажба на описания по-горе поземлен 

имот с Ивайло ********* Николов от гр. Дряново, **********************, 

за да може процедурата по изменение на плана да бъде приключена. След 

влизане в сила на заповедта за одобряване на процедурата по изменение на 

плана, Общински съвет - Дряново дава съгласие Кмета на Общината да сключи 

окончателен договор за покупко-продажба на имота с посоченото лице. 
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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 ЗА 

7 Надя Кукурякова Въздържам се 

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 – 1. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 29/712 

идеални части от УПИ II – „за обществено обслужване, търговска дейност и 

автомивка“ от кв.82 по регулационния план на гр. Дряново, който е отреден за 

Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.434 по кадастралната карта 

/КК/ на гр. Дряново. Утвърждаване на експертна оценка на 29/712 идеални 

части от УПИ II – „за обществено обслужване, търговска дейност и автомивка“ 

от кв.82 по РП на гр. Дряново (вх.№2200-1194/21.10.2020г) /Във връзка с 

Решение №84 от 04.03.2020г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №227 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение 

№39/30.01.2012г), Общински съвет - Дряново дава съгласие 29/712 идеални 

части от УПИ II – „за обществено обслужване, търговска дейност и автомивка“ 

от кв.82 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, който е отреден за 

поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.434 по кадастрална карта /КК/ 

на гр. Дряново, да бъдат продадени чрез извършване на продажба без търг или 

конкурс от Община Дряново на Даниел ****** Андреев и Христина ****** 

Андреева. 

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

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

общинско имущество (приета с Решение №39/30.01.2012г), Общински съвет - 

Дряново утвърждава цена за продажба на 29/712 идеални части от УПИ II – „за 

обществено обслужване, търговска дейност и автомивка“ от кв.82 по РП на гр. 

Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.434 по КК на гр. 

Дряново, съгласно допуснат проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ II – „за 

обществено обслужване, търговска дейност и автомивка“ от кв.82 по РП на гр. 

Дряново, в размер на 870.00 лева /осемстотин и седемдесет лева/ без ДДС чрез 

извършване на продажба на идеалните части собственост на Общината, без 

провеждане на търг или конкурс, на Даниел ****** Андреев и Христина 

****** Андреева, съсобственици в същият урегулиран поземлен имот, съгласно 

изготвената пазарна оценка от експерт-оценител. 

3. На основание чл.34 ал.7 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет - Дряново дава съгласие Кметът на Общината да сключи 

предварителен договор за покупко-продажба на описаните по-горе идеални 

части с Даниел ****** Андреев и Христина ****** Андреева с адрес гр. 

Дряново, ************, за да може процедурата по изменение на плана да 

бъде приключена. 
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4. След влизане в сила на заповедта за одобряване на процедурата по 

изменение на плана и извършване на съответната промяна в кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Дряново, Общински съвет – Дряново 

дава съгласие Кметът на Общината да сключи окончателен договор за покупко-

продажба на идеалните части - собственост на Община Дряново, от поземления 

имот с посочените лица. 

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 ЗА 

7 Надя Кукурякова Въздържам се 

8 Преслава Демирева Въздържам се 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев Самоотвод 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова Въздържам се 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

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 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 7. Утвърждаване експертна оценка и начин за продажба на имот 

частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 23947.501.703 по 

кадастралната карта /КК/ ма град Дряново, с площ 351 кв.м, за който е отреден 

УПИ I от кв.21 по регулационния план на града (вх.№0700-96/21.10.2020г) 

/Във връзка с Решение №212 от 29.09.2020г на ОбС/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №228 

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

управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение 

№39/30.01.2012г), Общински съвет - Дряново дава съгласие да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска 

собственост: ПИ с идентификатор 23947.501.703 по кадастралната карта /КК/ 

на град Дряново с площ 351 кв.м, за който е отреден УПИ I от кв.21 по 

регулационния план на града, съгласно скица №15-460760/19.09.2016г 

издадена от СГКК - гр. Габрово, при граници имоти с ид.23947.501.1948, 

23947.501.2148, 23947.501.2149 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, 

като утвърждава начална тръжна цена в размер на 6320.00 лева без ДДС /шест 

хиляди триста и двадесет лева без ДДС/. 

2. На основание чл.40 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №39/30.01.2012г) 

спечелилият публичен търг с явно наддаване се задължава да заплати 20% 

ДДС и 2% Данък за придобиване на имуществото, определен по чл.44 от ЗМДТ, 

начислени върху стойността на имота предмет на продажба. 

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичния търг с явно 

наддаване за продажба на имота и сключи договор със спечелилия участник. 

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 ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова ЗА 
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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 – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

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 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 8. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, 

съгласно съдебно решение №15/11.03.2020г на РС – Дряново (вх.№2200-

1409/21.10.2020г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №229 

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

местната администрация във връзка §27 ал.2 т.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г, доп. 

бр.61 от 2016г), Общински съвет - Дряново дава съгласие: 

1. Да се измени кадастралната карта за поземлени имоти: ПИ с 

идентификатор 23947.68.90, ПИ с идентификатор 23947.68.91 и ПИ с 

идентификатор 23947.68.89, местност „Вехти лозя“, по кадастралната карта 

/КК/ на гр. Дряново - земи предоставени по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно 

направената скица-проект от фирма правоспособна по ЗКИР - „ГТК“ ЕООД гр. 

Габрово, като се нанесе в КККР направеното изменение за описаните по-горе 

поземлени имоти по заснетата на място имотна граница. По този начин ПИ с 

идентификатор 23947.68.90 след промяната е с площ от 492 м2, а ПИ с 

идентификатор 23947.68.91 е с площ 547 м2. 

2. Да се предостави земя от Общинския поземлен фонд за обезщетяване, 

както следва: 

2.1. На Ангел Данчев Ангелов и Николай Данчев Ангелов, като 

наследници на Данчо ******* Крумов и на Пенка ******* Крумова, да се 

предостави новообразуван поземлен имот с идентификатор 23947.68.91 с площ 

от 547 м2 с НТП - нива, местност „Вехти лозя“, по КК на гр. Дряново, 

представляващ земи предоставени на Община Дряново по реда на чл.19 от 

ЗСПЗЗ, който имот е включен в ОПФ. 

2.2. На наследници на Милчо Иванов Георгиев да се предостави 

новообразуван поземлен имот с идентификатор 23947.68.90 с площ от 492 м2 с 

НТП - нива, местност „Вехти лозя“, по КК на гр. Дряново, представляващ земи 

предоставени на Община Дряново по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, който имот е 

включен в ОПФ. 

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 ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 
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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 – 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 – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

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 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 9. Одобряване на проект на Подробен устройствен план - 

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

границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод за изграждане 

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

(вх.№ОБА3-38-9/21.10.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №230 

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 №2/11.05.2020г на ОЕСУТ при Община Дряново, 

Решение №ВТ-11-Е0/2020г за преценяване на необходимостта от извършване 

на екологична оценка на РИОСВ - гр. Велико Търново и съгласувателни писма 

на „ВиК“ ООД - гр. Габрово и на Областно пътно управление - гр. Габрово, 

Общински съвет - Дряново: 

1. Одобрява проект за подробен устройствен план - парцеларен план 

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

кв. Марча и с. Крънча, община Дряново“, като с проекта на трасе на 

водопровод се предвижда да се осигури вода, чрез водоснабдителна система 

захранваща община Дряново с водоизточник - язовир Йовковци. Трасето на 

проектния водопровод /напорно отклонение/ започва от съществуваща 

ревизионна шахта /РШ/ на главния водопровод, находяща се в ПИ с 

идентификатор 20660.38.17 по КК на с. Денчевци, с НТП - път III-609 държавна 

собственост /ДС/, пресича го като преминава през ПИ 20660.35.8 с НТП – 

пасище, публична общинска собственост /ПОС/, ПИ 20660.35.7 с НТП - друг 

вид дървопроизв. площ ДЧС, ПИ 20660.20.47 с НТП - друг вид дървопроизв. 

площ ДЧС, ПИ 20660.35.6 с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път 

ПОС, ПИ 20660.35.1 с НТП - друг вид нива частна собственост, ПИ 20660.20.27 

с НТП - пасище ПОС, находящи се в землището на с. Денчевци, до т.11 по 

парцеларния план. От там трасето продължава през имоти, находящи се в 

землището на гр. Дряново - ПИ 23947.31.172 с НТП - селскостопански, горски, 

ведомствен път ПОС, ПИ 23947.31.14 с НТП - селскостопански, горски, 

ведомствен път ПОС, ПИ 23947.32.14 с НТП - селскостопански, горски, 

ведомствен път ПОС, ПИ 23947.32.6 с НТП - селскостопански, горски, 

ведомствен път ПОС, ПИ 23947.32.107 с НТП - селскостопански, горски, 

ведомствен път ПОС, ПИ 23947.27.16 с НТП - пасище частна собственост, ПИ 

23947.26.4 с НТП - ливада ЧОС и стига до кв. Марча. Сервитутът е З м /по 1.5 м 

от двете страни на водопровода/. Дължината на трасето е 1623 м, така както е 

показано в текстовата и графичната част на проекта. 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 06.11.2020г 

 
 

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. 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: 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 – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

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 

№23 

гр. Дряново, 30.10.2020 год. 

ОТНОСНО: 10. Даване съгласие относно сътрудничество в разработване и 

осъществяване на проект в сферата на културния туризъм (вх.№0801-

102/29.10.2020г) 

Вносител: Десислава Симеонова – председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм“. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №231 

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

местната администрация и чл.4 ал.1 т.11 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация – Дряново, Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие за сътрудничество и партньорство в сферата на 

културния туризъм с Център по геоархеология и прогнозно археологическо 

моделиране. 

2. Одобрява разработване на планов документ за развитие на 

туристическа атракция: ЛАНДШАФТНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК „ДРЯНОВСКИ 

МАНАСТИР - 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 – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

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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