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ПРОТОКОЛ 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 9 /девет/ гласа ЗА, 1 /един/ глас 

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

ДНЕВЕН РЕД: 

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

граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по 

ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg 

2. Приемане на решение за разпореждане с имоти от Общински поземлен 

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

КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели 

(вх.№2700-256/19.11.2020г) /Във връзка с писмо с изх.№РД-12-02-

671/16.11.2020г на Директора на Областна дирекция “Земеделие” относно 

прилагане на процедурата по чл.37в ал.16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

3. Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска 

собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-

1428/19.11.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов 

относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, 

а именно: помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м 

представляващи „Бивша детска поликлиника“, находящи се  на първи 

етаж в поликлиниката,  представляваща сграда с идентификатор 

23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, за здравни 

дейности/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“. 

4. Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска 

собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-

1429/19.11.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов 

относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, 

а именно: помещения  с обща площ от 24,38 кв.м (кабинет №1 – 13,28 

кв.м и кабинет №2 – 11,10 кв.м) находящи се в с. Скалско, част от 

масивна стопанска сграда на два етажа, находяща се в площадното 

пространство при граници: улица с о.т.18-19; улица с о.т.19-53; улица с 

о.т.53-54 и УПИ VII–87 по плана на село Скалско, община Дряново, за 

здравни дейности/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“. 

5. Предложение с вх.№ОБА3-03-5/23.11.2020г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на 
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водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска 

собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.54.46, местност "Манга" по кадастралната карта /КК/ на гр. 

Дряново. 

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 23947.54.46, местност "Манга" по КК на гр. Дряново. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VIII и УПИ V-„читалище“ от кв.11 по 

регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-20/23.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI-459 от кв.42, който е отреден за ПИ 

459 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-22/23.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI-„ХЕИ“ и УПИ IV от кв.63 по 

регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-23/23.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I - за „Комплексно жилищно строителство“ 

от кв.26 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-

24/23.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

10. Даване на съгласие за изграждане на обект: „Парк с детска площадка“ 

върху имот публична общинска собственост /ПОС/, представляващ УПИ I-

за „площад и зеленина“ от кв.83 по регулационния план /РП/ на гр. 

Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.9811 по 

кадастралната карта /КК/ на града (вх.№5800-196/24.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ЗСДЖН“. 

11. Разместване на кредити по бюджета на ДГ „Детелина“ за 2020г (вх.№2300-

28/25.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 
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12. Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, мярка 

М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, през 2021г 

(вх.№0700-108/25.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

13. Освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на 

отделни такси (вх.№0700-110/27.11.2020) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

14. Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на 

разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по 

Договор №07/07/2/0/00880 от 11.12.2017 г по подмярка 7.2 на ПРСР 2014 

– 2020 г за Проект «Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на 

СУ «Максим Райкович», гр. Дряново, община Дряново» (вх.№0700-

111/27.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 2. Приемане на решение за разпореждане с имоти от Общински 

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

„НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ“, попадащи в масивите за ползване на съответните 

ползватели (вх.№2700-256/19.11.2020г) /Във връзка с писмо с изх.№РД-12-02-

671/16.11.2020г на Директора на Областна дирекция “Земеделие” относно 

прилагане на процедурата по чл.37в ал.16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №237 

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

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

и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Дряново предоставя 

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

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

съответните ползватели по цена в размер на средното рентно плащане за 

съответното землище. 

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

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

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 03.12.2020г. 

 
 

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 

 

 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 3. Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна 

общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-

1428/19.11.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов 

относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а 

именно: помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м представляващи 

„Бивша детска поликлиника“, находящи се  на първи етаж в поликлиниката,  

представляваща сграда с идентификатор 23947.501.129.1 по КККР на гр. 

Дряново, община Дряново, за здравни дейности/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

Материалът е изтеглен от Вносителя преди обсъждане на предложението в 

заседанието на Общински съвет – Дряново /на основание чл.101 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация Дряново/. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 4. Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна 

общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-

1429/19.11.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов 

относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а 

именно: помещения  с обща площ от 24,38 кв.м (кабинет №1 – 13,28 кв.м и 

кабинет №2 – 11,10 кв.м) находящи се в с. Скалско, част от масивна стопанска 

сграда на два етажа, находяща се в площадното пространство при граници: 

улица с о.т.18-19; улица с о.т.19-53; улица с о.т.53-54 и УПИ VII–87 по плана 

на село Скалско, община Дряново, за здравни дейности/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

Материалът е изтеглен от Вносителя преди обсъждане на предложението в 

заседанието на Общински съвет – Дряново /на основание чл.101 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация Дряново/. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 5. Предложение с вх.№ОБА3-03-5/23.11.2020г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, 

преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, 

необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.54.46, местност 

"Манга" по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново. 

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 

23947.54.46, местност "Манга" по КК на гр. Дряново. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №238 

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 23947.54.46, 

местност "Манга", по кадастралната карта на гр. Дряново, преминаващо през 

поземлен имот: ПИ 23947.54.120 - публична общинска собственост 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 23947.54.46, 

местност "Манга", по КК на гр. Дряново. 

2. Разрешава изработването на проект ПУП-ПП за довеждащата 

инфраструктура - трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с 

идентификатор 23947.54.46, местност "Манга", по КК на гр. Дряново. 

С предложението за проект на ПУП-ПП е показан пътят на проектираното 

трасе. Трасето на водопровод преминава през поземлени имоти - публична 

общинска собственост, като присъединяването към водопроводната мрежа 

става от водопроводен клон Ø457 Ст, находящ се в ПИ с идентификатор 

23947.54.120 с НТП - за селскостопански, ведомствен, горски път - публична 

общинска собственост, продължава по същия път и стига до имота на 

собственика - ПИ с идентификатор 23947.54.46 по КК. Дължина на трасето е 
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83,70 м и сервитутна площ равна на диаметъра на водопровода увеличен с   

0,7 м от двете страни. 

Изработването на проекта на ПУП-ПП да се извърши при спазване на 

следните условия: 

- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 23947.54.46 и ПИ с идентификатор 

23947.54.120, местност "Манга", по КК на гр. Дряново; 

- 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 им. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo 
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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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 6. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за 

изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VIII и УПИ V-„читалище“ от кв.11 по 

регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-20/23.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №239 

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

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

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

общински имот за изработването на проект за частично изменение на 

подробния устройствен план - план за регулация за УПИ VIII и УПИ V-

„читалище“ от кв.11 по РП на гр. Дряново. 

С предложението се предвижда промяна в дворищната регулация, като 

регулационната границата между УПИ VIII и УПИ V-„читалище“ да се измести 

на изток и по този начин площта на УПИ V се намалява с 26 м2. За тази площ се 

образува нов поземлен имот с проектен идентификатор 23947.501.9848 по КК. 

УПИ VIII да се заличи и да се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ XIV, 

който да е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.1628 и ПИ с проектен 

идентификатор 23947.501.9848 по КК. Новата площ на УПИ XIV след промяната 

е 470 м2, а на УПИ V е 1978 м2. Двата урегулирани поземлени имоти да запазят 

своите отреждания: УПИ XIV - за „жилищни нужди“, а УПИ V-за „читалище“. 

Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПР. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 
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11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 7. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за 

изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI-459 от кв.42, който е отреден за 

ПИ 459 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-22/23.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №240 

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

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

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

общински имот за изработването на проект за частично изменение на 

подробния устройствен план - план за регулация за УПИ VI-459 от кв.42, който 

е отреден за ПИ 459 по плана на с. Гостилица. 

С предложението се предвижда промяна на уличната и дворищната 

регулация, като вътрешната регулационна линия между УПИ VI-459 и УПИ Х-

458 от кв.42 да се поставят в съответствие по имотната граница на ПИ 459. Да 

се измести уличната регулационна линия на улица в участъка с о.т.68-69-70 в 

съответствие по северната имотна граница на поземлени имоти - ПИ 459, ПИ 

457 и ПИ 458. След промяната новата площ на УПИ VI-459 е 1492 м2. 

Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПР. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 
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ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 8. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за 

изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI-„ХЕИ“ и УПИ IV от кв.63 по 

регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-23/23.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №241 

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

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

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

общински имот за изработването на проект за частично изменение на 

подробния устройствен план - план за регулация за УПИ VI-„XEИ“ и УПИ IV от 

кв.63 по регулационния план на гр. Дряново. 

С предложението се предвижда промяна на уличната и дворищната 

регулация, като регулационната линия между УПИ VI-„XEИ“ и УПИ IV да се 

постави в съответствие по имотната граница между позелени имоти - ПИ с 

идентификатор 23947.501.855 и ПИ с идентификатор 23947.501.856 по 

кадастралната карта на гр. Дряново. Да се измести уличната регулационна 

линия на улица в участъка с о.т.310-306 в съответствие по южната имотна 

граница на ПИ с идентификатор 23947.501.855 и ПИ с идентификатор 

23947.501.856. УПИ VI от кв.63 да смени своето отреждане от „ХЕИ“ на 

„обществено обслужващи дейности“. След промяната новата площ на УПИ VI е 

706 м2, а на УПИ IV е 586 м2. 

Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПР. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 
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10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 9. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за 

изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I - за „Комплексно жилищно 

строителство“ от кв.26 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-

04-24/23.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №242 

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

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

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

общински имот за изработването на проект за частично изменение на 

подробния устройствен план - план за регулация за УПИ I - за „Комплексно 

жилищно строителство“ от кв.26 по РП на гр. Дряново. 

С предложението се предвижда промяна на уличната и дворищната 

регулация за УПИ I - за „Комплексно жилищно строителство“ от кв.26, което 

включва следните изменения: 

- да се заличи улица /проектирана и нереализирана/ в участъка с о.т.268-269-

239-240-237, като се заличат о.т.269-239-240; 

- проектира се нова улица с нови о.т.268а-268б-268в-268г-268д-268е-268ж-

268з-268и-268к, която да минава по съществуващата улица обслужваща 

жилищния комплекс; 

- от УПИ I - за „Комплексно жилищно строителство“ от кв.26 да се образуват 

два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ V с отреждане за „Комплексно 

жилищно строителство - обществено обслужване“ и УПИ VI с отреждане за 

„Комплексно жилищно строителство“. Останалата част от УПИ I - за 

„Комплексно жилищно строителство“ от кв.26 да запази своето отреждане; 

- Новообразуваният УПИ V от кв.26, да се отреди за ПИ с идентификатор 

23947.501.1457 по КК на гр. Дряново. УПИ V е с площ 514 м2. 

Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПР. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 
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5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 10. Даване на съгласие за изграждане на обект: „Парк с детска 

площадка“ върху имот публична общинска собственост /ПОС/, представляващ 

УПИ I-за „площад и зеленина“ от кв.83 по регулационния план /РП/ на гр. 

Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.9811 по 

кадастралната карта /КК/ на града (вх.№5800-196/24.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №243 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ПРОТИВ 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов Въздържам се 

6 Милен Стоянов Въздържам се 

7 Надя Кукурякова Въздържам се 

8 Преслава Демирева Въздържам се 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 5; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 03.12.2020г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

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

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 

№ OHS 070716-04 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 11. Разместване на кредити по бюджета на ДГ „Детелина“ за 2020г 

(вх.№2300-28/25.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №244 

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

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

Общински съвет - Дряново одобрява извършването на промени в изброените 

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

разходи, както следва: 

В инвестиционната програма 

1. В дейност 2311 „Детски градини“, обект „Закупуване на 4 броя детски 

спортни съоръжения“, §5205 „Придобиване на стопански инвентар“ да се 

намали с 2300 лева. 

2. В дейност 2311 „Детски градини“ да се завиши §1015 „Материали” с 

2300 лв. 

3. Задължава Кмета на общината да извърши необходимите промени по 

т.1 и т.2 считано от датата на взетото решение. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 03.12.2020г. 

 
 

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 

 

 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 12. Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива 

България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените 

места“, през 2021г (вх.№0700-108/25.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №245 

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

местната администрация, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие на Община Дряново да кандидатства за дейностите по 

Проект „Красива България“ през 2021г за обект „Ремонт фасади, вътрешен 

ремонт и вертикална планировка на съществуваща административна сграда - 

УПИ II, кв.8 по плана на с. Ганчовец, общ. Дряново, обл. Габрово“, на стойност 

287 784,38 лв с ДДС като осигури съфинансиране в размер на 60 %, а именно 

172 670,63 лева с ДДС. 

2. Дава съгласие придобитите ДМА в резултат на проекта да станат 

публична собственост на Община Дряново. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 13. Освобождаване на категория лица изцяло или частично от 

заплащане на отделни такси (вх.№0700-110/27.11.2020) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №246 

На чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г на 

Министъра на здравеопазването, Заповед №654 от 26.11.2020г на Кмета на 

Община Дряново, Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие за освобождава от такса по чл.22 от Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Дряново родителите и настойниците на децата, 

посещаващи детска градина на територията на Община Дряново, за периода на 

въведените противоепидемични мерки на територията на Община Дряново. 

2. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на наем физическите и 

юридически лица за ползване на площи - общинска собственост за поставяне 

на преместваеми обекти, по реда на Закона за общинската собственост, които 

преустановяват дейността си, за периода на въведените противоепидемични 

мерки на територията на община Дряново, съгласно Приложение №1 към 

настоящото решение. 

3. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на наем физическите и 

юридически лица, сключили договори с Община Дряново за отдаване под наем 

на нежилищни имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската 

собственост, които преустановяват дейността си, за периода на въведените 

противоепидемични мерки на територията на община Дряново, съгласно 

Приложение №2 към настоящото решение. 

4. В случай на предплатена такса или наем по горните три точки, същите 

ще бъде прихваната за следващ период след отмяна на въведените 

противоепидемични мерки. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 
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9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 03.12.2020г. 

 
 

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 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

№ Тип 
договор 

ЕГН/ЕИК Име Обект/ 
местонахождение 

Основа ДДС Дължимо 

1.  Наем 

общинска 

площ 

202899231 "Иванов 70" 

ЕООД 

Слънцезащитно 

покритие пред кафе 

аперитив "ЕМСИ" 

145.20 29.04 174.24 

2.  Наем 

общинска 

площ 

205956488 ЕТ "НСД2020-

Неделина 

Долчинкова" 

Терен - общинска 

собственост 

212.80 42.56 255.36 

3. Наем 

общинска 

площ 

121766380 "Ивиком" 

ЕООД 

Терен – общинска 

собственост 

267.00 53.40 320.40 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

№ Тип 
договор 

ЕГН/ЕИК Име Обект/ 
местонахождение 

Основа ДДС Дължимо 

1.  Наем 

общинско  

помещение 

176459594 Сдружение 

"Анна-

Фолкарт" 

Помещение в 

Спортна зала гр. 

Дряново 

22.44 4.49 26.93 

2.  Наем 

общинско 

помещение 

205337112 ДС ПЛЕЙ ООД  Клуб до Лятното 

кино 

83.64 16.73 100.37 

3. Наем 

общинско 

помещение 

104026666 ЕТ „Ема – 

Ненчо Генчев“ 

Лавка – СУ „Максим 

Райкович“ 

175.00 35.00 210.00 

4. 
 

Наем 

общинско 

помещение 

104026666 ЕТ „Ема – 

Ненчо Генчев“ 

Лавка – ПГИ „Рачо 

Стоянов“ 

130.83 26.17 157.00 
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ПРОТОКОЛ 

№26 

гр. Дряново, 30.11.2020 год. 

ОТНОСНО: 14. Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд 

“Земеделие” по Договор №07/07/2/0/00880 от 11.12.2017 г по подмярка 7.2 на 

ПРСР 2014 – 2020 г за Проект «Реконструкция, ремонт, обзавеждане и 

оборудване на СУ «Максим Райкович», гр. Дряново, община Дряново» 

(вх.№0700-111/27.11.2020г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №247 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3 т.5, чл.5 ал.1 т.5, 

чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1 от Постановление 

№215 от 5 октомври 2018г за условията и реда за отпускане на временни 

безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за 

финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени 

проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г 

и тяхното възстановяване и чл.41 от НАРЕДБА №12 от 25.07.2016г за 

прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г, Общински съвет - 

Дряново дава съгласие за: 

1. Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от 

безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно 

плащане на разходите по изпълнението на Договор №07/07/2/0/00880 от 

11.12.2017г за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-

2020г за Проект «Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ 

«Максим Райкович», гр. Дряново, община Дряново», сключен между Община 

Дряново и Държавен фонд "Земеделие"-РА, при следните основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга - до 550497,22 лв /петстотин и 

петдесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и 22 ст./ без ДДС; 

1.1.1. Валута на дълга - български лева /BGN/; 

1.1.2. Начин на обезпечаване - Договор №07/07/2/0/00880 от 

11.12.2017г за безвъзмездна финансова помощ за Проект «Реконструкция, 

ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ «Максим Райкович», гр. Дряново, 

община Дряново», сключен между община Дряново и Държавен фонд 

"Земеделие" - Разплащателна агенция; 

1.2. Условия за погасяване: 

1.2.1. Срок за погасяване - с получаване на окончателното плащане по 

Договор №07/07/2/0/00880 от 11.12.2017г за безвъзмездна финансова помощ 
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по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект «Реконструкция, ремонт, 

обзавеждане и оборудване на СУ «Максим Райкович», гр. Дряново, община 

Дряново»; 

1.2.2. Погасителен план - еднократна погасителна вноска при 

получаване на окончателното плащане по Договор №07/07/2/0/00880 от 

11.12.2017г за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-

2020г за Проект «Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ 

«Максим Райкович», гр. Дряново, община Дряново»; 

1.2.3. Източник за погасяване на дълга - получената сума по 

окончателното плащане по Договор №07/07/2/0/00880 от 11.12.2017г за 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект 

«Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ «Максим Райкович», 

гр. Дряново, община Дряново»; 

1.2.4. Максимален лихвен процент - 0% /безлихвен заем/; 

1.2.5. Такси, комисионни и други - не се дължат; 

1.2.6. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по 

обслужването на дълга върху бюджета на общината - не би оказало съществено 

влияние при одобрение на пълния размер на разходите. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет, спазвайки 

разпоредбите на ПМС №215/05.10.2018г и НАРЕДБА №12 от 25.07.2016г за 

прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г, с цел извършване на 

окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор 

№07/07/2/0/00880 от 11.12.2017г за безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2 за Проект «Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на 

СУ «Максим Райкович», гр. Дряново, община Дряново», сключен между Община 

Дряново и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, както и да 

извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен 

общински дълг. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 
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10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова отс. 

12 Теодора Мъглова-Иванова отс. 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател 

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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