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ПРОТОКОЛ 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 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. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за 

изразходваните от бюджета средства през 2021г (във връзка с чл.26а 

ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища): 

1) НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-48/05.04.2022г и 07.04.2022г); 

2) НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№6100-47/01.04.2022г); 

3) НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№6100-45/31.03.2022г); 

4) НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№6100-42/30.03.2022г); 

5) НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№6100-40/30.03.2022г); 

6) НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№6100-59/14.04.2022г и 18.04.2022г); 

7) НЧ „Напредък-1884“ с. Керека (вх.№6100-49/05.04.2022г); 

8) НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№6100-39/28.03.2022г); 

9) НЧ „Колю Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№6100-38/13.04.2022г); 

10) НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№6100-09/09.02.2022г и вх.№6100-

64/19.04.2022г); 

11) НЧ „Селянин-1902“ с. Руня (вх.№6100-44/30.03.2022г); 

12) НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№6100-37/23.03.2022г); 

13) НЧ „Светлина-1922” с. Скалско (вх.№6100-53/07.04.2022г). 

Становище: ПК „ОКМДСТ“. 

3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Дряново през 2022г (вх.№0700-60/15.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“. 

4. Приемане на изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Дряново (вх.№0700-59/15.04.2022г) /Промяна в чл.22 на 

Наредбата/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“. 
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5. Изменение на Декларация съгласно приложение №5 в чл.16 ал.10 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-

54/05.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

6. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци на територията на Община Дряново в Раздел IV 

„Данък върху превозните средства“, чл.49 ал.1 (вх.№0700-

55/05.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

7. Искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания по чл.183 от 

ДОПК, постъпило от фирма „Валекс В.В“ ЕООД с ЕИК 107558934 

(вх.№5800-97/12.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

8. Даване на съгласие за подписване на Писмо за намерения и 

Споразумение за установяване на партньорски взаимоотношения 

между община Дряново и община Сероцк, Република Полша 

(вх.№4801-158/19.04.2022г) /Във връзка с Решение №512 от 

24.02.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

9. Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на 

Община Дряново за 2022 г (вх.№0700-58/14.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

10. Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство 

Царева ливада за 2022 г (вх.№0700-57/14.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

11. Актуализация на бюджета на Комплекс за социални услуги за 

възрастни хора – гр. Дряново към 30.04.2022г (вх.№6200-

44/18.04.2022г) /Във връзка с предложение от Директора на КСУВХ от 

07.04.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“. 

12. Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя 

на Общински съвет – Дряново за периода 01.01.2022г – 31.03.2022г 

(вх.№0801-22/13.04.2022г) 

Докл.: Светлана Лакова – председател на ПК „ФИПКОП“. 

Становище: ПК „ФИПКОП“. 
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13. Покана за провеждане на редовно присъствено заседание на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово на 16 май 2022г 

/понеделник/, свикано с покана изх.№АВК-01-159/11.04.2022г и 

№АВК-01-159(1)/27.04.2022 на председателя на Асоциацията 

(вх.№0600-65/14.04.2022г и  №1500-14/27.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“ 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. 

кабел 1 kV – ниско напрежение /НН/, преминаващо през имот - 

публична общинска собственост /ПОС/, необходимо за захранване на 

ПИ с идентификатор 23947.501.9840 по КК на гр. Дряново, за който е 

отреден УПИ XXI-за „обществено обслужване – хотел“ от кв.117 по 

регулационния план /РП/ на гр. Дряново, който е отреден за ПИ с 

идентификатор 23947.501.9840 по кадастралната карта /КК/ на града 

(вх.№ОБА3-04-8/06.04.2022г) /Във връзка със заявление на ВСК 

КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД гр. Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

15. Предложение с вх.№ОБА3-03-1/11.04.2022г относно: 

1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи 

и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на 

ел. кабел – ниско напрежение /НН/, преминаващо през поземлени 

имоти - публична общинска собственост и частна собственост, 

необходимо за захранване на работно табло ППС 3660, разположено в 

ПИ с идентификатор 12677.12.14 по кадастралната карта на с. Царева 

ливада. 

2) Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план (ПУП-ПП) за довеждащата инфраструктура за 

подземно трасе на ел. кабел – ниско напрежение /НН/, необходимо за 

захранване на работно табло ППС 3660, разположено в ПИ с 

идентификатор 12677.12.14 по кадастралната карта на с. Царева 

ливада 

/Във връзка със заявление на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. София/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

16. Поправка/Изменение на Решение на Общински съвет – Дряново №376 

по Протокол №40 от 27.07.2021г (вх.№ОБА3-38-13/20.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

17. Даване на съгласие за изработване на проект на ПУП – План за 

регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-за “обществено 

обслужване и търговия” от кв.66 по регулационния план /РП/ на гр. 

Дряново и улица в участъка с о.т.301-292-293-11, за обособяване на 
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нов урегулиран поземлен имот – УПИ IV от кв.66 по РП, който ще се 

отреди за ПИ с идентификатор 23947.501.1400 по кадастралната карта 

/КК/ и новообразуван ПИ с проектен идентификатор 23947.501.1160 

по КК /общинска собственост/ с цел продажба (вх.№ОБА3-04-

7/20.04.2022г) /Във връзка със заявление на Антон Стоянов/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

18. Предложение с вх.№ОБА3-04-12/20.04.2022г относно: 

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

и съоръжения на техническа инфраструктура за подземно трасе на 

водопровод, преминаващо по общинска улична мрежа в с. Гостилица, 

необходимо за реализиране инвестиционен проект за обект: 

“Реконструкция на висока зона на вътрешно-водопроводна мрежа 

/ВВМ/ в с. Гостилица, общ. Дряново” с възложител Община Дряново. 

2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен 

план – план схема на трасе на водопровод изградено в уличната 

мрежа на с. Гостилица. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

19. Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти 

от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на 

годишно наемно плащане (вх.№2200-141/20.04.2022г) /Във връзка с 

молба от Анна Давидова/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

20. Предоставяне под наем на 1 /един/ брой паркомясто, находящо се в 

Поземлен имот с ид.23947.501.9539 по КК на гр. Дряново, ул. „Шипка“ 

/до Галерията/ (вх.№5800-87/20.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

21. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ I-321 от кв.50 по плана на 

с. Гостилица – 4387 кв.м, заедно с построената в него Полумасивна 

жилищна сграда /училище/ - 776 кв.м, находящ се в с. Гостилица, 

общ. Дряново (вх.№2200-1743/20.04.2022г) /Във връзка с Решение 

№528 от 31.03.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

22. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ XIII-319 от кв.51 по плана 

на с. Гостилица – 1000 кв.м, заедно с построената в него Масивна 

сграда /Училищна работилница/ - 304 кв.м, находящ се в с. Гостилица, 

община Дряново (вх.№2200-1743/20.04.2022г) /Във връзка с Решение 

№529 от 31.03.2022г/ 
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Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

23. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ IX-за „жилищни нужди“ от 

кв.48 по плана на с. Гостилица, общ. Дряново, с площ 1228 кв.м 

(вх.№2200-142/20.04.2022г) /Във връзка с Решение №532 от 

31.03.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

24. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ I от кв.31 по плана на с. 

Гостилица – 3194 кв.м, заедно с построената в него Масивна жилищна 

сграда (Детска градина) – 2 ет. с площ 340 кв.м, Паянтова стопанска 

сграда – 1 ет. с площ 55 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. 

Дряново (вх.№2200-1845/20.04.2022г) /Във връзка с Решение №533 

от 31.03.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

експертна оценка и начин за продажба на материални активи 

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

64/20.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

26. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - 

частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 

73465.501.183 по КК на с. Туркинча, заедно с построената в него 

Сграда с идентификатор73465.501.183.1 по КК на с. Туркинча, общ. 

Дряново (вх.№4800-15/20.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 2. Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от 

бюджета средства през 2021г (във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за 

народните читалища): 

1) НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-48/05.04.2022г и 07.04.2022г); 

2) НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№6100-47/01.04.2022г); 

3) НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№6100-45/31.03.2022г); 

4) НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№6100-42/30.03.2022г); 

5) НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№6100-40/30.03.2022г); 

6) НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№6100-59/14.04.2022г и 18.04.2022г); 

7) НЧ „Напредък-1884“ с. Керека (вх.№6100-49/05.04.2022г); 

8) НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№6100-39/28.03.2022г); 

9) НЧ „Колю Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№6100-38/13.04.2022г); 

10) НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№6100-09/09.02.2022г и вх.№6100-

64/19.04.2022г); 

11) НЧ „Селянин-1902“ с. Руня (вх.№6100-44/30.03.2022г); 

12) НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№6100-37/23.03.2022г); 

13) НЧ „Светлина-1922” с. Скалско (вх.№6100-53/07.04.2022г). 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №540 

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

местната администрация, във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за 

народните читалища и обсъждане на внесените в общински съвет Доклади за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за 

развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства 

през 2021г, Общински съвет – Дряново РЕШИ: 

1) Приема доклад с вх.№6100-48/05.04.2022г за осъществените читалищни 

дейности и доклад с вх.№6100-48/07.04.2022г за изразходваните от 

бюджета средства през 2021г на НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

2) Приема доклад с вх.№6100-47/01.04.2022г за осъществените читалищни 

дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021г на НЧ 

„Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 
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3) Приема доклад с вх.№6100-45/31.03.2022г за осъществените читалищни 

дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021г на НЧ 

„Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

4) Приема доклад с вх.№6100-42/30.03.2022г за осъществените читалищни 

дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021г на НЧ 

„Христо Ботев-1894” с. Гостилица. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

5) Приема доклад с вх.№6100-40/30.03.2022г за осъществените читалищни 

дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021г на НЧ 

„Денчо Славов-1900” с. Ганчовец. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

6) Приема доклад с вх.№6100-59/14.04.2022г за осъществените читалищни 

дейности и доклад с вх.№6100-59/18.04.2022г за изразходваните от 

бюджета средства през 2021г на НЧ „Наука-1922” с. Зая. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

7) Приема доклад с вх.№6100-49/05.04.2022г за осъществените читалищни 

дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021г на НЧ 

„Напредък-1884“ с. Керека. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

8) Не приема доклад с вх.№6100-39/28.03.2022г за осъществените 

читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 

2021г на НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

9) Приема доклад с вх.№6100-38/13.04.2022г за осъществените читалищни 

дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021г на НЧ 

„Колю Фичето-2016“ с. Туркинча. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
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10) Приема доклад с вх.№6100-09/09.02.2022г за осъществените читалищни 

дейности и доклад с вх.№6100-64/19.04.2022г за изразходваните от 

бюджета средства през 2021г на НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

11) Приема доклад с вх.№6100-44/30.03.2022г за осъществените читалищни 

дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021г на НЧ 

„Селянин-1902“ с. Руня. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

12) Приема доклад с вх.№6100-37/23.03.2022г за осъществените читалищни 

дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021г  на НЧ 

„Св.Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

13) Приема доклад с вх.№6100-53/07.04.2022г за осъществените читалищни 

дейности през 2021г на НЧ „Светлина-1922” с. Скалско. През 2021г 

Читалището не е участвало при разпределянето на предвидените 

средства по бюджета на Общината от отпусната за 2021г субсидия за 

читалищна дейност. 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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/ 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 05.05.2022г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
 

 ISO 9001:2015                               ISO 9001:2015                      5370 Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19 
                                                          QMS 070716                          тел: 0676/72961 
                                                     ISO 45001:2018                    e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 
                                                     0104170                               www.obs-dryanovo.com 

                               

 

 

ПРОТОКОЛ 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Дряново през 2022г (вх.№0700-60/15.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №541 

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

местната администрация и във връзка с чл.26а ал.2 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Дряново: 

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Дряново през 2022 година. 

2. Възлага на Кмета на община Дряново да координира изпълнението на 

предвидените в програмата дейности. 

 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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/ 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 05.05.2022г. 
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ПРОТОКОЛ 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 4. Приемане на изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Дряново (вх.№0700-59/15.04.2022г) /Промяна в чл.22 на Наредбата/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №542 

На основание чл.21 ал.2, във връзка с ал.1 т.7 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  чл.77 и чл.79 от АПК и 

чл.298 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,  

Общински съвет – Дряново: 

1. Отменя ал.ал.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от чл.22 от Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Дряново.   

2. Чл.22 ал.1 и ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново 

придобиват нова редакция, както следва: 

„Чл.22.(1) За посещение на детска ясла и детска градина родителите или 

настойниците не заплащат такси за ползване на услугата. 

 (2) За ползване на услугата „детска кухня“ родителите или 

настойниците заплащат такса в размер на 2,00 лв на ден.“ 

II. Настоящото решение, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.109 ал.2, 

изр. първо, предл. второ от Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация Дряново, да се разгласи на населението на общината, чрез 

публикуването му на интернет страницата на Община Дряново, като влиза в 

сила от 01.04.2022г. 

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 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 05.05.2022г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
 

 ISO 9001:2015                               ISO 9001:2015                      5370 Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19 
                                                          QMS 070716                          тел: 0676/72961 
                                                     ISO 45001:2018                    e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 
                                                     0104170                               www.obs-dryanovo.com 

                               

 

 

9 Светлана Лакова отс. 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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/ 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
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ПРОТОКОЛ 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 5. Изменение на Декларация съгласно приложение №5 в чл.16 

ал.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-54/05.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №543 

На основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.6 ал.1 буква „а“ от Закона за местните данъци и 

такси, Общински съвет - Дряново извършва следните промени в чл.16 

ал.10 подточки „а“ и „в“ от Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново:  

Било: 

„(10) Не се събира такса за "сметосъбиране и сметоизвозване" за имоти 

които (за които):  

а/ представляват жилищни имоти и самостоятелни етажи, които не се 

използват през цялата календарна година, не са основно жилище, 

изразходвана ел. енергия през годината до 100 kWh.  

б/ представляват нежилищни имоти и обекти в нежилищни имоти 

/самостоятелни сгради/ на юридически лица, които не се използват 

целогодишно, се облагат на база промил по реда на ал.3 и изразходвана ел. 

енергия през годината е до 100 kWh за съответния имот или обект.  

в/ Собствениците и/или ползвателите са подали декларация в служба 

«Местни данъци и такси» до 31 декември на предходната година, съгласно 

образец, одобрен от кмета на община Дряново.“ 

Става: 

„(10) Не се събира такса за "сметосъбиране и сметоизвозване" за имоти 

които (за които):  

а/ представляват жилищни и нежилищни имоти, самостоятелни етажи, 

които не се използват през цялата календарна година, не са основно жилище, 

изразходвана ел. енергия през годината до 100 kWh.  

б/ представляват нежилищни имоти и обекти в нежилищни имоти 

/самостоятелни сгради/ на юридически лица, които не се използват 

целогодишно, се облагат на база промил по реда на ал.3 и изразходвана ел. 

енергия през годината е до 100 kWh за съответния имот или обект.  

в/ Собствениците и/или ползвателите са подали декларация в служба 

«Местни данъци и такси» до 31 октомври на предходната година, съгласно 

образец одобрен от кмета на община Дряново.“ 
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  Настоящото решение, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.109 ал.2, 

изр. първо, предложение 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 извършеното изменение. 

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 отс. 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 6. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните данъци на територията на Община Дряново в Раздел IV „Данък 

върху превозните средства“, чл.49 ал.1 (вх.№0700-55/05.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №544 

I. На основание чл.21 ал.1 т.7 и т.23, във вр. с ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.1 ал.1 т. 5 от Закона 

за местните данъци и такси, Общински съвет - Дряново извършва промяна в 

чл.49 ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци 

на територията на община Дряново, както следва:  

БИЛО: Чл.49 (1) Стойността на данъка в зависимост от мощността на 

двигателя Ckw и коефициента за екологичния компонент данъка ЕК за леките 

автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса 

до 3,5 т по чл.55 ал.1 от ЗМДТ се определят както следва: 

а/ стойност на данъка  Ckw 

Мощност на двигателя в kW Стойност на данъка  Ckw  в лв за 1 kW 

до 55 kW включително 0,50 

над 55 kW до 74 kW включително 0,67 

над 74 kW до 110 kW включително 1,34 

над 110 kW до 150 kW включително 1,50 

над 150 kW до 245 kW включително 1,60 

над 245 kW 2,10 

б/ коефициент за екологичния компонент на данъка ЕК  

Екологична категория на автомобила Коефициент за екологичния компонент 

на данъка  ЕК 

без екологична категория или с 

екологични категории Евро 1 и Евро 2 

1,1 

Евро 3 1 

Евро 4 0,8 

Евро 5 0,6 

Евро 6 и EEV 0,4 
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СТАВА: Чл.49 (1) За леки и товарни автомобили с технически 

допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от 

два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната 

формула: 

ГДПС = ИмК x ЕК, 

където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства 

за леки и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1; 

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2. 

1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в 

зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост 

от годината на производство на автомобила, по следната формула: 

ИмК = СkW x Кгп, 

където: 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на 

двигателя: 

Мощност на двигателя в kW Стойност на данъка  Ckw  в лв за 1 kW 

до 55 kW включително 0,50 

над 55 kW до 74 kW включително 0,67 

над 74 kW до 110 kW включително 1,34 

над 110 kW до 150 kW включително 1,50 

над 150 kW до 245 kW включително 1,60 

над 245 kW 2,10 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на 

автомобила в следните размери: 

Брой на годините от годината на производство, 

включително годината на производство 
Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 
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2. Екологичен компонент: 

Екологична категория на автомобила Коефициент за екологичния 

компонент на данъка  ЕК 

без екологична категория или с екологични 

категории Евро 1 и Евро 2 

1,1 

Евро 3 1 

Евро 4 0,8 

Евро 5 0,6 

Евро 6 и EEV 0,4 

II. Настоящото решение, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.109 ал.2, 

изр. първо, предложение 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 извършеното изменение.   

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 отс. 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 7. Искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания по 

чл.183 от ДОПК, постъпило от фирма „Валекс В.В“ ЕООД с ЕИК 107558934 

(вх.№5800-97/12.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №545 

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

местната администрация, чл.183 ал.1 от ДОПК, чл.4 ал.7 и чл.9а ал.5 от Закона 

за местните данъци и такси, Общински съвет Дряново 

РЕШИ: 

Дава разрешение на „Валекс В.В” ЕООД с ЕИК 107558934 за 

отсрочване/разсрочване на публични задължения за местни данъци и такси 

дължими към Община Дряново за периода 2012 – 2021 година за сумата от 

207000,00 /двеста и седем хиляди/ лева и следния погасителен план: 18 равни 

вноски по 11500,00 /единадесет хиляди и петстотин/ лева с начален срок на 

плащане 25.04.2022г и краен срок на плащане 25.09.2023г. 

 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 8. Даване на съгласие за подписване на Писмо за намерения и 

Споразумение за установяване на партньорски взаимоотношения между 

община Дряново и община Сероцк, Република Полша (вх.№4801-

158/19.04.2022г) /Във връзка с Решение №512 от 24.02.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №546 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие за подписване на Писмо за намерения за установяване 

на партньорство между община Дряново и община Сероцк, Република Полша. 

2. Дава съгласие за подписване на Споразумение за установяване на 

партньорски взаимоотношения между община Дряново и община Сероцк, 

Република Полша. 

3. Възлага на кмета на община Дряново да предприеме необходимите 

действия по сключване на Споразумението. 

4. Възлага на кмета на Община Дряново последващите, съгласно закона 

действия. 

 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

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

Община Дряново за 2022 г (вх.№0700-58/14.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №547 

На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.38 ал.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5 ал.16 от ПМС №67 на МС от 

14.04.2010г за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински 

съвет - Дряново определя основната месечна работна заплата на кмета на 

Община Дряново – Трифон ******* Панчев, да бъде в размер на 2330 /две 

хиляди триста и тридесет/ лева, считано от 01.04.2022г. Към основното 

месечно възнаграждение да се изплаща и по 1% за придобит трудов стаж и 

професионален опит за всяка прослужена година. 

 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

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

Царева ливада за 2022 г (вх.№0700-57/14.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №548 

На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.38 ал.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5 ал.16 от ПМС №67 на МС от 

14.04.2010г  за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински 

съвет - Дряново определя основната месечна работна заплата на кмета на 

кметство Царева ливада – Детелина ******* Кьосова, да бъде в размер на 

1440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева, считано от 01.04.2022г. Към 

основното месечно възнаграждение да се изплаща и по 1% за придобит трудов 

стаж и професионален опит за всяка прослужена година. 

 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 11. Актуализация на бюджета на Комплекс за социални услуги за 

възрастни хора – гр. Дряново към 30.04.2022г (вх.№6200-44/18.04.2022г) /Във 

връзка с предложение от Директора на КСУВХ от 07.04.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №549 

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

местната администрация, чл.124 ал.2 и чл.125 ал.1 т.1 от Закона за публичните 

финанси и във връзка с чл.43 ал.1 от ПМС №31 на МС от 17.03.2022 год. за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022г, Общински 

съвет - Дряново одобрява извършването на промени в изброените дейности по 

бюджета на Комплекс за социални услуги за възрастни хора – гр. Дряново, 

както следва: 

1. По капиталовата програма на ДПЛПР с. Радовци намаление, както 

следва: 

- § 5219 Придобиване на други ДМА - 36000 лв. 

Общо размер на намалението на плана в Капиталовата програма - 

36000 лв. 

2. По приходната част на бюджета на ПЖПЛ - с. Радовци завишаване, 

както следва: 

- § 101 - 500 - РЗ и ОВ – 15000; 

- § 208 - Обезщетения по КТ – 12000; 

- § 1000 - Издръжка - 9000 

 В т.ч. за храна §1011 – 3000; 

    §1016 – 6000. 

Общо размер на увеличението на плана в приходната част - 36000 лв. 

II. Задължава кмета на община Дряново да извърши необходимите 

промени, 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 
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8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 12. Одобряване на отчета за разходите за командировки на 

председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.01.2022г – 

31.03.2022г (вх.№0801-22/13.04.2022г) 

Докладва: Светлана Лакова – председател на ПК „Финансово-икономическа 

политика и контрол на обществените поръчки“. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №550 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната, 

Общински съвет – Дряново одобрява отчета за извършените разходи за 

командировки на председателя на Общински съвет – Дряново Тодор Георгиев 

за периода 01.01.2022г – 31.03.2022г в размер на 69,39 лв /шестдесет и девет 

лева и тридесет и девет стотинки/. 

 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 13. Покана за провеждане на редовно присъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово на 16 май 2022г 

/понеделник/, свикано с покана изх.№АВК-01-159/11.04.2022г и №АВК-01-

159(1)/27.04.2022 на председателя на Асоциацията (вх.№0600-65/14.04.2022г 

и  вх.№1500-14/27.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №551 

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

местната администрация, чл.198е ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински 

съвет - Дряново дава мандат на Трифон Руенов Панчев - кмет на община 

Дряново, в качеството му на представител на Общината в Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Габрово, за представяне на позицията на Община Дряново по точките от 

дневния ред, а именно: 

1) По т.1 от дневния ред /предложение за решение/: Приема отчет за 

изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово за 2021г (приложен към настоящото 

решение) – ЗА. 

2) По т.2 от дневния ред /предложение за решение/: Приема отчет за 

дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” 

ООД, гр. Габрово за 2021г (приложен към настоящото решение) – ЗА. 

3) По т.3 от дневния ред /предложение за решение/: 

1. Приема бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово за 2022г  (приложен към настоящото 

решение) – ЗА. 

2. Възлага изпълнението на бюджета на председателя на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово – ЗА. 

 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 05.05.2022г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
 

 ISO 9001:2015                               ISO 9001:2015                      5370 Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19 
                                                          QMS 070716                          тел: 0676/72961 
                                                     ISO 45001:2018                    e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 
                                                     0104170                               www.obs-dryanovo.com 

                               

 

 

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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 14. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. 

кабел 1 kV – ниско напрежение /НН/, преминаващо през имот - публична 

общинска собственост /ПОС/, необходимо за захранване на ПИ с 

идентификатор 23947.501.9840 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ 

XXI-за „обществено обслужване – хотел“ от кв.117 по регулационния план /РП/ 

на гр. Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.9840 по 

кадастралната карта /КК/ на града (вх.№ОБА3-04-8/06.04.2022г) /Във връзка 

със заявление на „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД гр. Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №552 

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

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

територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за прокарване на 

отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на 

подземно трасе на ел. кабел 1 kV - ниско напрежение /НН/, необходимо за 

захранване на ПИ с идентификатор 23947.501.9840 по КК на гр. Дряново, за 

който е отреден УПИ ХХI-„обществено обслужване и хотел” от кв.117 по РП на 

града. За целта е изработен проект на ПУП - план схема, като е показан пътя за 

присъединяване на имота към електроразпределителната мрежа. Трасето 

започва от ТП 1 - Дряново /сграда трафопост, разположена в ПИ с 

идентификатор 23947.501.569 по КК/, продължава в имоти публична общинска 

собственост представляващи: ПИ с идентификатор 23947.501.9519 по КК /за 

второстепенна улица/, в който участък попада улица с о.т.551-540, ПИ с 

идентификатор 23947.501.9520 по КК /за второстепенна улица/, в който 

участък попада улица с о.т.523-540-539, и ПИ с идентификатор 23947.501.9536 

по КК /за второстепенна улица/, в който участък попада улица с о.т.539-537, и 

завършва в имота на собственика. Дължината на трасето по общинските улици 

е 112,8 м, а в имота на собственика е с дължина 6,72 м и сервитут 0,60 м откъм 

сградите и 1,50 м от другата страна. 

2. 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 
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4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов Въздържам се 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 15. Предложение с вх.№ОБА3-03-1/11.04.2022г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел – 

ниско напрежение /НН/, преминаващо през поземлени имоти - публична 

общинска собственост и частна собственост, необходимо за захранване на 

работно табло ППС 3660, разположено в ПИ с идентификатор 12677.12.14 по 

кадастралната карта на с. Царева ливада. 

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

парцеларен план (ПУП-ПП) за довеждащата инфраструктура за подземно трасе 

на ел. кабел – ниско напрежение /НН/, необходимо за захранване на работно 

табло ППС 3660, разположено в ПИ с идентификатор 12677.12.14 по 

кадастралната карта на с. Царева ливада. 

/Във връзка със заявление на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. София/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №553 

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 за подземно трасе на ел. кабел - 

ниско напрежение /НН/, преминаващо през поземлени имоти - публична 

общинска собственост и частна собственост, необходимо за захранване на 

работно табло ППС 3660 разположено в ПИ с идентификатор 12677.12.14 по 

кадастралната карта на с. Царева ливада. 

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 /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе 

на ел. кабел - ниско напрежение /НН/, преминаващо през поземлени имоти - 

публична общинска собственост и частна собственост, необходимо за 

захранване на работно табло ППС 3660 разположено в ПИ с идентификатор 

12677.12.14 по кадастралната карта на с. Царева ливада. 
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2. Разрешава изработването на проект ПУП-ПП за довеждащата 

инфраструктура - трасе за подземно трасе на ел. кабел - ниско напрежение 

/НН/, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост и 

частна собственост, необходимо за захранване на работно табло ППС 3660 

разположено в ПИ с идентификатор 12677.12.14 по кадастралната карта на с. 

Царева ливада. 

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

трасе. Трасето започва от съществуващ стълб в урбанизираната територия на с. 

Долни Върпища, преминава през ПИ с ид.12677.12.223 с начин на трайно 

ползване /НТП/ за селскостопански, ведомствен, горски път - публична 

общинска собственост, ПИ с ид.12677.12.16 с НТП нива - частна собственост, 

ПИ с ид.12677.12.12 с НТП нива - частна собственост, ПИ с ид.12677.12.13 с 

НТП нива - частна собственост, ПИ с ид.12677.12.24 с НТП за селскостопански, 

ведомствен, горски път - публична общинска собственост, и достига до ПИ с 

ид.12677.12.14 /собственост на възложителя/, където е разположено работно 

табло ППС 3660. 

Общата дължината на трасето е 593 м и сервитут от 2 м от всяка страна 

на кабелната линия. Трасето на ел. кабел е проектирано въз основа на Договор 

за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната 

мрежа №3302/17.10.2006г на „Електроразпределение - Горна Оряховица“ АД. 

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

следните условия: 

- Обхват на плана: ПИ с ид.12677.12.223, ПИ с ид.12677.12.16, ПИ с 

ид.12677.12.12, ПИ с ид.12677.12.13, ПИ с ид.12677.12.24 и ПИ с 

ид.12677.12.14 по КК на с. Царева ливада. 

- 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 

едногодишен срок от датата на разрешаването му. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

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 ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 16. Поправка/Изменение на Решение на Общински съвет – Дряново 

№376 по Протокол №40 от 27.07.2021г (вх.№ОБА3-38-13/20.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №554 

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

местната администрация и чл.62 ал.2 от Административно процесуалния 

кодекс, във връзка с писмо изх.№08-00-102(1)/14.04.2022г на Министъра на 

младежта и спорта, Общински съвет - Дряново допуска и одобрява поправка на 

свое решение №376 по Протокол №40 от 27.07.2021г в следния смисъл: 

изразът „...които се отреждат за УПИ I - за „спортни площадки ...”, да се чете 

„...които се отреждат за УПИ I - за „техническа инфраструктура - 

фотоволтаична електроцентрала ...". 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по Закона за устройство на територията. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков - 

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 ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 17. Даване на съгласие за изработване на проект на ПУП – План за 

регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-за “обществено обслужване и 

търговия” от кв.66 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново и улица в 

участъка с о.т.301-292-293-11, за обособяване на нов урегулиран поземлен 

имот – УПИ IV от кв.66 по РП, който ще се отреди за ПИ с идентификатор 

23947.501.1400 по кадастралната карта /КК/ и новообразуван ПИ с проектен 

идентификатор 23947.501.1160 по КК /общинска собственост/ с цел продажба 

(вх.№ОБА3-04-7/20.04.2022г) /Във връзка със заявление на Антон Стоянов/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №555 

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

местната администрация и чл.135 ал.1 и ал.2, във връзка с чл.134 ал.2 т.1 от 

Закона за устройство на територията, Общински съвет - Дряново дава 

съгласие: 

1. За изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за 

изменение на уличната и дворищната регулация за УПИ II-за "обществено 

обслужване и търговия" от кв.66 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново и 

улица в участъка с о.т.301-292-293-11, за обособяване на нов урегулиран 

поземлен имот - УПИ IV от кв.66 по РП, който ще се отреди за ПИ с 

идентификатор 23947.501.1400 по кадастрална карта /КК/ и новообразуван ПИ 

с проектен идентификатор 23947.501.1160 по КК /общинска собственост/, с 

цел продажба. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ се предвижда промяна на уличната и 

дворищната регулация, както следва: 

- ПИ с идентификатор 23947.501.1400 попада под улица, която не е 

реализирана към настоящия момент и затова се променя уличната регулация на 

улица в участъка с о.т.301-292-293-11, като същата се постави по 

северозападната, северната и североизточната кадастрална граница на ПИ с 

идентификатор 23947.501.1400 по КК. 

- Регулационната линия на УПИ II-за „обществено обслужване и 

търговия” от кв.66 /общинска собственост/ минаваща по южната кадастрална 

граница на ПИ с идентификатор 23947.501.1400 да се измести на югоизток, 

като по този начин площта на УПИ II-за „обществено обслужване и търговия" се 

намалява с 308 м2. За тази площ се образува нов поземлен имот с проектен 

идентификатор 23947.501.1160 по КК, който е общинска собственост. 
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- Да се образува нов урегулиран поземлен имот - УПИ IV от кв.66 по РП, 

който да се отреди за ПИ с идентификатор 23947.501.1400 и новообразуван ПИ 

с проектен идентификатор 23947.501.1160 по КК. Новообразуваният ПИ с 

проектен идентификатор 23947.501.1160 остава имот общинска собственост. 

Поради това, че имотът е с площ от 308 м2, същият не може да съществува като 

самостоятелен урегулиран поземлен имот - имотът не отговаря на условията за 

площ и лице към улица, и затова е включен в новообразуваният УПИ IV от 

кв.66; 

- Новообразуваният УПИ IV от кв.66 да се отреди за „жилищни нужди”, 

като след промяната е с площ от 730 м2; 

- За новообразуван УПИ IV от кв.66 се определя устройствена зона - 

Жм, с начин на застрояване в имота свободно, съгласно ограничителната линия 

на застрояване при максимална височина 10м, със съответните показатели за 

плътност и интензивност на застрояване, както следва: височина на 

застрояване - мах до 10 м; плътност на застрояване - до 60%; коефициент на 

интензивност - до 1,2; озеленена площ - мин. 40%. 

Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението, което е неразделна част от настоящето решение. 

2. 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 - 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов Самоотвод 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 18. Предложение с вх.№ОБА3-04-12/20.04.2022г относно: 

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

съоръжения на техническа инфраструктура за подземно трасе на водопровод, 

преминаващо по общинска улична мрежа в с. Гостилица, необходимо за 

реализиране инвестиционен проект за обект: “Реконструкция на висока зона на 

вътрешно-водопроводна мрежа /ВВМ/ в с. Гостилица, общ. Дряново” с 

възложител Община Дряново. 

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

схема на трасе на водопровод изградено в уличната мрежа на с. Гостилица. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №556 

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

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

територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за прокарване на 

отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за 

подземно трасе на водопровод, преминаващо по общинска улична мрежа в с. 

Гостилица, необходимо за реализиране инвестиционен проект за обект: 

„Реконструкция на висока зона на вътрешно-водопроводна мрежа /ВВМ/ в с. 

Гостилица общ. Дряново“. 

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

местната администрация, във връзка с чл.134 ал.2 т.8 от Закона за устройство 

на територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие да се допусне 

изработването на проект за ПУП - план схема на трасе на водопровод 

изградено в уличната мрежа на с. Гостилица. 

С проекта на ПУП - план схема на трасе на водопровод е показан пътя на 

трасето, както и участъците от улиците в селото по които ще преминава, както 

следва: 

- Главен клон I е в обхвата на улици в участъка с о.т.7-8, в участъка с о.т.22-

38-39-41-42-43-44-45-233-240-129-130-140 и в участъка с о.т.119-120-121-

122-141-142-143-144-145-146. 

- От главния клон се образуват следните разклонения: 

Клон I-2 е в участъка на о.т.8-9-13-14-12-61-60-59-78. 

Клон I-2.2 е в участъка на о.т.61-62-63-64. 

Клон I-2.3 е в участъка на о.т.63-78. 

Клон I-3 е в участъка на о.т.23-21-18-20-47-48-49-127-126-124. 

Клон I-3.1 е в участъка на о.т.18-19-17-54-53-52. 

Клон I-3.2 е в участъка на о.т.52-51-50-127. 
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Клон I-4 е в участъка на о.т.32-30-31-22. 

Клон I-6 е в участъка на о.т.140-135-136. 

Трасето на водопровода е изчертано със син цвят в графичната част на 

проекта. 

Общата дължина на водопровода е 3030 м. Сервитутната ивица на 

трасето на водопровода е 0,30 м от двете страни плюс дебелината на тръбата. 

III. 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 ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 19. Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски 

имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно 

наемно плащане (вх.№2200-141/20.04.2022г) /Във връзка с молба от Анна 

Давидова/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №557 

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

местната администрация във връзка с чл.24а ал.6 т.2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.29 ал.4 т.2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, 

Общински съвет - Дряново дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 

/пет/ години, без провеждане на търг или конкурс, поземлен имот с 

идентификатор 23947.47.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Дряново, с площ от 552 м2, НТП: лозе, категория 5, на лицето Анна 

********* Давидова от гр. Дряново, ********************. Определя 

годишно наемно плащане в размер на 20 /двадесет/ лева на декар. 

2. Възлага на кмета на Община Дряново, въз основа на настоящото 

решение и без да провежда търг или конкурс, да сключи договор за отдаване 

под наем на процесния имот на лицето, в който да бъдат заложени клаузи за 

заплащане на добитата дървесна маса по цена определена по Тарифа за 

таксите, приета от ОбС-Дряново с Решение №155 на Протокол 

№16/29.06.2020г. 

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 отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 
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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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 20. Предоставяне под наем на 1 /един/ брой паркомясто, находящо 

се в Поземлен имот с ид.23947.501.9539 по КК на гр. Дряново, ул. „Шипка“ /до 

Галерията/ (вх.№5800-87/20.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №558 

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, 

чл.25 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, 

чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на 1 /един/ брой 

паркомясто, а именно паркомясто №5, разположено в Поземлен имот с 

ид.23947.501.9539 по КККР на гр. Дряново находящ се в гр. Дряново ул. 

„Шипка” /до Галерията/, съгласно Схема №5, одобрена с Решение №456 от 

Протокол №40/29.06.2010г на Общински съвет - Дряново. 

2. Утвърждава следните тръжни условия: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена за едно паркомясто от 

паркинг, находящ се в гр. Дряново ул. „Шипка” /до Галерията/, съгласно Схема 

№5 одобрена с т.I.1 от Решение №456 от Протокол №40/29.06.2010г на ОбС–

Дряново - 18.00 /осемнадесет лева/ без ДДС (12 кв.м х 1.50 лева), съгласно 

Тарифата за базисни месечни наемни цени на имоти общински собственост. 

2.2. Да се запази предназначението на имота - паркинг и да не се 

развива друга стопанска дейност. 

2.3. Наемателят няма право да преотдава наетото паркомясто. 

2.4. Кандидатът посочва предлаганата от него наемна цена за 

паркомясто от паркинга. За спечелил определеното паркомясто от паркинга се 

обявява кандидатът предложил най-висока месечна наемна цена, при 

ограниченията произтичащи от тръжните условия. 

2.5. Охраната и поддръжката на наетото паркомясто са за сметка на 

наемателя. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да извърши всички фактически 

и правни действия за отдаване под наем на паркомясто от паркинг, находящ се 

в гр. Дряново ул. „Шипка” /до Галерията/, съгласно Схема №5 одобрена с т.I.1 

от Решение №456 от Протокол №40/29.06.2010г на ОбС-Дряново, и сключи 

договор със спечелилия кандидат. 
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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 ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

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 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 21. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ I-321 от кв.50 по плана на с. 

Гостилица – 4387 кв.м, заедно с построената в него Полумасивна жилищна 

сграда /училище/ - 776 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново 

(вх.№2200-1743/20.04.2022г) /Във връзка с Решение №528 от 31.03.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №559 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41 ал.2 

от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Дряново: 

Определя начална тръжна продажна цена за провеждането на публичен 

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

представляващ УПИ I-321 от кв.50 по плана на с. Гостилица - 4387 кв.м, заедно 

с построената в него Полумасивна жилищна сграда /училище/ - 776 кв.м, 

находящ се в с. Гостилица, община Дряново, в размер на 205 452,00 лв /двеста 

и пет хиляди четиристотин петдесет и два лева/ за горепосочения имот и 

сграда с включен ДДС за земята (съгласно чл.45 ал.3 от ЗДДС за сградата не се 

начислява ДДС). 

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 отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 22. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ XIII-319 от кв.51 по плана на с. 

Гостилица – 1000 кв.м, заедно с построената в него Масивна сграда /Училищна 

работилница/ - 304 кв.м, находящ се в с. Гостилица, община Дряново 

(вх.№2200-1743/20.04.2022г) /Във връзка с Решение №529 от 31.03.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №560 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41 ал.2 

от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дряново: 

Определя начална тръжна продажна цена за провеждането на публичен 

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

представляващ: УПИ ХIII-319 от кв.51 по плана на с. Гостилица - 1000 кв.м, 

заедно с построената в него Масивна сграда /Училищна работилница/ - 304 

кв.м, находящ се в с. Гостилица, община Дряново, в размер на 51 364,00 лв 

/петдесет и един хиляди триста шестдесет и четири лева/ за горепосочения 

имот и сграда с включен ДДС за земята (съгласно чл.45 ал.3 от ЗДДС за 

сградата не се начислява ДДС). 

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 отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 23. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ IX-за „жилищни нужди“ от кв.48 по 

плана на с. Гостилица, общ. Дряново, с площ 1228 кв.м (вх.№2200-

142/20.04.2022г) /Във връзка с Решение №532 от 31.03.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №561 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41 ал.2 

от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дряново: 

Определя начална тръжна продажна цена за провеждането на публичен 

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

представляващ: УПИ IX-за „жилищни нужди“ от кв.48 по плана на с. Гостилица, 

община Дряново, с площ - 1228 кв.м, в размер на в размер на 12 430 лв без 

ДДС /дванадесет хиляди четиристотин и тридесет лева без ДДС/. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов отс. 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ПРОТИВ 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев Самоотвод 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 24. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ I от кв.31 по плана на с. Гостилица 

– 3194 кв.м, заедно с построената в него Масивна жилищна сграда (Детска 

градина) – 2 ет. с площ 340 кв.м, Паянтова стопанска сграда – 1 ет. с площ 55 

кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№2200-1845/20.04.2022г) 

/Във връзка с Решение №533 от 31.03.2022г/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №562 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41 ал.2 

от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дряново: 

Определя начална тръжна продажна цена за провеждането на публичен 

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

представляващ: УПИ I от кв.31 по плана на с. Гостилица - 3194 кв.м, заедно с 

построените в него Масивна жилищна сграда (Детска градина) - 2 ет. с площ 

340 кв.м, Паянтова стопанска сграда - 1 ет. с площ 55 кв.м, находящ се в с. 

Гостилица, община Дряново, в размер на 153 524,00 лв /сто петдесет и три 

хиляди петстотин двадесет и четири/ лева за горепосочения имот и сгради с 

включен ДДС за земята (съгласно чл.45 ал.3 от ЗДДС за сградите не се 

начислява ДДС). 

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 отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 
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ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 25. Съгласие за откриване на процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на материални активи 

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

64/20.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №563 

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

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

Закона за общинската собственост и чл.48 във връзка с чл.49 ал.1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет - Дряново: 

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

- частна общинска собственост, представляващи материални активи /паважна 

настилка/, собственост на Община Дряново - 610 тона, чрез провеждане на 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 120,00 /сто и двадесет/ 

лева на тон без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Дряново да извърши всички правни и 

фактически действия по провеждане на публичния търг, включително да 

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

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов 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 отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 
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ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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/ 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
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ПРОТОКОЛ 

№55 

гр. Дряново, 28.04.2022 год. 

ОТНОСНО: 26. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на 

имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 

73465.501.183 по КК на с. Туркинча, заедно с построената в него Сграда с 

идентификатор73465.501.183.1 по КК на с. Туркинча, общ. Дряново 

(вх.№4800-15/20.04.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №564 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 вр. с ал.2, предл. четвърто от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.35 ал.1 от 

Закона за общинската собственост и чл.37 ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет - Дряново дава съгласие да се открие процедура за продажба на 

общински имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 

73465.501.183 по КК на с. Туркинча с площ 45 кв.м, заедно с построената в 

него Сграда с идентификатор 73465.501.183.1 по КК на с. Туркинча, община 

Дряново, с площ 45 кв.м, чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Възлага на Кмета на община Дряново да внесе в Общински съвет - 

Дряново оценка за начална пазарна цена на имота, изготвена от независим 

лицензиран експерт-оценител, както и да извърши всички фактически и правни 

действия за провеждане на процедурата по продажба и сключване на договор с 

лицето определено за купувач. 

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 отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 
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12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/     МИЛЕН СТОЯНОВ /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/ 

 


