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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 12 /дванадесет/ гласа ЗА, нула гласа 

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

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински 

съветници и граждани. 

2. Даване на съгласие от Общински съвет – Дряново за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ за покриване на разходи по престой в 

Регионален хоспис – Дряново на Рашко Денев Рашков за срок от 4 

месеца (вх.№0700-177/21.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

3. Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, 

мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ 

през 2023г (вх.№0700-171/30.11.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

4. Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските 

територии – общинска собственост за 2023 година (вх.№0700-

176/19.12.2022г)  

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

5. Одобряване на ПЛАН-СМЕТКА за разходите по събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и 

инсталации и поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места и селищните образования на територията 

на Община Дряново, както и приемане размера на промила за 

облагане с такса „Битови отпадъци“ през 2023г (вх.№4700-

39/20.12.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

6. Оправомощаване на кмета на община Дряново да взема всички 

решения свързани с банковото обслужване на Община Дряново, в това 

число да взема решения за и да одобрява смени на обслужващите 

банки на Община Дряново, включително за откриване и закриване на 

банкови сметки на Община Дряново и за даване на одобрение за 

смени на обслужващите банки и банкови сметки на второстепенни и от 

по-ниска степен разпоредители с бюджет към Община Дряново 

(вх.№0700-174/13.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 
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Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК 

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

7. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г (вх.№0700-

175/19.12.2022г)  

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

8. Искане за отсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК, 

постъпило от фирма „Валекс В.В“ ЕООД с ЕИК 107558934 (вх.№5800-

97/19.12.2022г) /Във вр.с Решение №545 от 28.04.2022г на ОбС-

Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

9. Постъпило искане в Община Дряново за разсрочване на публични 

вземания по чл.183 от ДОПК на фирма „Триеф“ ЕООД с ЕИК 201805446 

(вх.№5800-231/19.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

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

месечна наемна цена и конкурсни условия на част от имот - частна 

общинска собственост, а именно: помещение – кафе-аперитив с площ 

118,84 кв.м, разположено на I-вия етаж в Масивна сграда, находяща 

се в терен отреден за обществено хранене от кв.15 по плана на с. 

Скалско, община Дряново (вх.№2200-2014/16.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

11. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир - 

публична общинска собственост, на държавата – по реда и при 

условията на чл.19а /нов – ДВ, бр.61 от 2019г, в сила от 02.08.2019г/ 

от Закона за водите /изм. ДВ, бр. 96 от 2 декември 2022г/ (вх.№0600-

118/19.12.2022г) /Във вр.с Решение №480 от 27.01.2022г на ОбС-

Дряново за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на 

язовир „Горнич“/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“. 

12. Допълване и одобряване на схема на паркингите в град Дряново и 

даване на съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем 

на паркоместа (вх.№2200-2436/21.12.2022г) /Схема на паркоместа 

№28 – паркинг в района на кръстовището между ул. “Шипка” към ул. 

“Георги С. Раковски”/  

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

13. Даване на съгласие за изработване на ЧИ на ПУП - план за регулация 

за ПИ 38710.501.116 с цел урегулирането му по кадастрални граници 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 04.01.2023г. 

 
 

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 

                               

 

 

и образуването на нов УПИ XV – „за жилищни нужди“ в кв.15 по плана 

на с. Косарка, община Дряново (вх.№ОБА3-04-16/21.12.2022г) /Във 

връзка с искане от Иван Караилиев/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“. 

14. Допускане изработване на проект за изменение на ПУП - Парцеларен 

план и план-схема по чл.108 ал.2 от ЗУТ за канал от пречиствателна 

станция на комплекс за социални услуги за лица с психични 

разстройства в УПИ VIII, кв.68 по регулационния план на гр. Дряново / 

ПИ с идентификатор 23947.501.9715 по КК на гр. Дряново в Дряновска 

река (вх.№ОБА3-04-19/21.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“. 

15. Даване на съгласие за изработване на ЧИ на ПУП - план за регулация 

за УПИ II в кв.18 и улица от о.т.105 до о.т.113 по плана на гр. Дряново 

(вх.№ОБА3-03-13/21.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“. 

16. Покана за редовно общо събрание на съдружниците на „Регионалното 

депо за отпадъци – Севлиево“ ООД (вх.№2700-286/16.12.2022г) /Във 

вр.с покана с изх.№109 от 07.12.2022г на Управителя на дружеството/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

17. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 

2023 година (вх.№0800-50/09.12.2022г) 

Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

18. Одобряване на отчета за разходите за командировки на кмета на 

Община Дряново за 2022г и на председателя на Общински съвет – 

Дряново за периода 01.10.2022г – 31.12.2022г (вх.№0801-

49/22.12.2022г) Докл.: Иван Събев – председател на ПК “Финансово-

икономическа политика и контрол на обществените поръчки”. 

Становище: ПК „ФИПКОП“. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

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

на безвъзмездна финансова помощ за покриване на разходи по престой в 

Регионален хоспис – Дряново на Рашко Денев Рашков за срок от 4 месеца 

(вх.№0700-177/21.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №709 

На основание чл.21 ал.1 т.23 предложение първо от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в 

размер на 4800 лева от общинския бюджет на Община Дряново, с което да се 

покрият разходи само и единствено по престоя на г-н Рашко Денев Рашков за 

период от 4 месеца в „Регионален хоспис“ ЕООД гр. Габрово - стационар гр. 

Дряново. 

2. Оправомощава Кмета на община Дряново да извърши всички правни и 

фактически действия във връзка с престоя на г-н Рашков. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 3. Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива 

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

места“ през 2023г (вх.№0700-171/30.11.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №710 

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 2023г 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 

389 284 лв с ДДС като осигури съфинансиране в размер на 51 %, а именно   

198 535 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 ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 
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ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 4. Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските 

територии – общинска собственост за 2023 година (вх.№0700-176/19.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №711 

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

местната администрация и чл.7 ал.4 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, Общински съвет - Дряново утвърждава годишен план за ползване на 

дървесина от горските територии - общинска собственост, в съответствие с 

горскостопанския план, както следва: 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 
ЗА 2023 година 

№ 

по 

ред 

Землище 
Подотдел 

по ЛУП 

Площ на 

подотдела 

/ха/ 

Вид гора 

Запас 

м3 

/ха/ 

Общ 

запас 

/м3/ 

Предвидено 

ползване 

по ЛУП /м3/ 

Забележка 

1 
Царева 

ливада 
208 е2 0,8 

Издънкови за 

превръщане 
135 110 15 ЦП 

2 
Царева 

ливада 
208 и1 0,9 

Издънкови за 

превръщане 
117 110 15 СмСРНП 

3 
Царева 

ливада 
208 з1 2,4 

Издънкови за 

превръщане 
118 280 40 СмСРНП 

4 Длъгня 253 н2 0,6 
Издънкови за 

превръщане 
77 45 25 ЦП 

5 Длъгня 254 з 0,6 Нискостъблени 64 40 30 АП 

6 Длъгня 254 п 1,1 
Издънкови за 

превръщане 
89 100 30 ЦП 

7 Гостилица 279 д 1,4 
Издънкови за 

превръщане 
95 130 20 ЦП 

8 Гостилица 277 а2 0,3 Иглолистни 225 70 15 ББК 

9 Гостилица 277 ю1 1,1 Иглолистни 237 260 40 ББК 

10 Гостилица 282 к1 1,4 
Издънкови за 

превръщане 
89 130 20 ЦП 

11 Гостилица 282 я 1,4 
Издънкови за 

превръщане 
89 130 40 ЦП 
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 
ЗА 2023 година 

№ 

по 

ред 

Землище 
Подотдел 

по ЛУП 

Площ на 

подотдела 

/ха/ 

Вид гора 

Запас 

м3 

/ха/ 

Общ 

запас 

/м3/ 

Предвидено 

ползване 

по ЛУП /м3/ 

Забележка 

12 Ганчовец 247 к2 2,5 
Издънкови за 

превръщане 
96 240 60 ЦП 

13 Ганчовец 233 e1 1,0 Нискостъблени 50 50 50 АП 

14 Туркинча 256 y1 1,1 
Издънкови за 

превръщане 
111 120 25 СмСРНП 

 Всичко:      425  

2. На основание чл.112 ал.1 и ал. 2 от Закона за горите, Общински съвет 

- Дряново приема разпределение за ползване на дървесина от горските 

територии - общинска собственост съгласно горскостопанския план, както 

следва: 

2.1. Ползването на дървесина от горските територии - общинска 

собственост, да се осъществи по чл.112 ал.1 т.1 от Закона за горите. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да организира и проведе 

процедура по чл.112 ал.1 т.1 от Закона за горите и чл.5 ал.1 т.1 от Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии 

- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

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 
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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/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 5. Одобряване на ПЛАН-СМЕТКА за разходите по събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места и селищните образования на територията на Община Дряново, както и 

приемане размера на промила за облагане с такса „Битови отпадъци“ през 

2023г (вх.№4700-39/20.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №712 

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

местната администрация и във връзка с чл.62 и чл.66 от Закона за местните 

данъци и такси, Общински съвет - Дряново: 

1. Одобрява предложената прогнозна ПЛАН-СМЕТКА за разходите 

по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови 

отпадъци в съоръжения и инсталации и почистване на териториите за 

обществено ползване в община Дряново за 2023 година в размер на            

1 019 410,00 лв. 

2. Определя размер на промила за облагане с такса „битови 

отпадъци“ в част „събиране и транспортиране на битови отпадъци“ (за 

дейностите по чл.б6 ал.1 т.1 от ЗМДТ) на база данъчна оценка на недвижими 

имоти на ФЛ и жилищните имоти на ЮЛ, а за нежилищните имоти на ЮЛ и ЕТ 

на база по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, както следва: 

- в гр. Дряново – 2,5 на хиляда. 

- с. Царева ливада, с. Радовци, с. Големи Българени, с. Глушка - 3 на 

хиляда. 

- с. Ганчовец, с. Руня - 4 на хиляда. 

- с. Искра, с. Бучуковци, с. Куманите, с. Русиновци, с. Раданчето и с. Малки 

Българени – 1,5 на хиляда. 

- в останалите села с организирано сметоизвозване (Геша, Гоздейка, 

Гостилица, Денчевци, Длъгня, Зая, Караиванца, Катранджии, Керека, Косарка, 

Маноя, Пейна, Саласука, Скалско, Славейково, Соколово, Туркинча, Чуково и 

Янтра) – 2,5 на хиляда. 

3. Определя размер на промила за облагане с такса „битови 

отпадъци“ в част „третиране на битови отпадъци“ (за дейностите по чл.66 

ал.1 т.2 от ЗМДТ) на база данъчна оценка на недвижими имоти на ФЛ и 

жилищните имоти на ЮЛ, а за нежилищните имоти на ЮЛ и ЕТ на база по-
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високата от отчетната стойност и данъчната оценка - 2,7 на хиляда. За 

селата Искра, Бучуковци, Куманите, Русиновци, Раданчето и Малки 

Българени размера на промила за облагане с такса „битови отпадъци“ в 

частта „третиране на битови отпадъци“ е 1,2 на хиляда. 

4. Определя размер на промила за облагане с такса "битови 

отпадъци" в част „поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване“ (за дейностите по чл.66 ал.1 т.3 от ЗМДТ) на база данъчна оценка 

на недвижими имоти на ФЛ и жилищните имоти на ЮЛ, а за нежилищните 

имоти на ЮЛ и ЕТ на база по-високата от отчетната стойност и данъчната 

оценка - 1,5 на хиляда. 

5. Определя размер на промила за облагане с такса "битови 

отпадъци" в част „поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване" за селата: Балванците, Геня, Горни Върпища, Гърня, Добрените, 

Долни Върпища, Долни Драгойча, Доча, Игнатовци, Искра, Каломен, Ритя, 

Сяровци, Шушня – 1,5 на хиляда. 

II. На основание чл.67 ал.4 от Закона за местните данъци и такси 

определя размер на такса „битови отпадъци“ в части „събиране и 

транспортиране на битови отпадъци“ и „третиране на битови отпадъци“ 

за 1 бр. контейнер с обем 1,1 куб.м, както следва: 

- изпразван 3 пъти на седмица: 2 700 лв. 

- изпразван 2 пъти на седмица: 1 900 лв. 

- изпразван 1 пъти на седмица: 970 лв. 

- изпразван 2 пъти на месец: 575 лв. 

- изпразван 4 пъти месечно през летния сезон и 2 пъти през зимния сезон: 

780 лв. 

- такса за големи фирми (без оглед на честотата): 2 200 лв. 

- такса за едно изхвърляне на контейнер извън одобрения график: 20 лв. 

III. Не се събира такса „битови отпадъци“ в части „събиране и 

транспортиране на БО“ и „третиране на БО“: 

1. За незастроени поземлени имоти, намиращи се в границите на 

организираното сметосъбиране и сметоизвозване. 

2. За поземлени имоти, които не се ползват през цялата календарна 

година, намират се в границите на организираното сметосъбиране и 

сметоизвозване и са подали декларация по образец в ОбА-Дряново до 

31.12.2022г. 

Приложение: 1. План-сметка за определяне размера на промила за 

2023г; 2. План-сметка /част разходи/ за определяне на  промила за 2023г. 

Поименно гласуване: 
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1 Галин Герганов ЗА 

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 – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 6. Оправомощаване на кмета на община Дряново да взема всички 

решения свързани с банковото обслужване на Община Дряново, в това число 

да взема решения за и да одобрява смени на обслужващите банки на Община 

Дряново, включително за откриване и закриване на банкови сметки на Община 

Дряново и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банкови 

сметки на второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет към 

Община Дряново (вх.№0700-174/13.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №713 

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

самоуправление и местната администрация и т.40 от ДДС №6 от 23.12.2019г, 

издадено от министъра на финансите на основание чл.133 ал.5, чл.167 и 

чл.170 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Дряново: 

Оправомощава кмета на община Дряново да взема всички решения 

свързани с банковото обслужване на Община Дряново, в това число да взема 

решения за и да одобрява смени на обслужващите банки на Община Дряново, 

включително за откриване и закриване на банкови сметки на Община Дряново 

и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банковите сметки 

на второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет към Община 

Дряново. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 7. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г 

(вх.№0700-175/19.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №714 

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, Общински съвет - Дряново одобрява извършването на промени в 

изброената дейност и параграфи от бюджета на Община Дряново, както 

следва: 

I. По приходната част на бюджета на Общинска администрация 

Дряново: 

1. Увеличава плана на частта за неданъчните приходи, както следва: 

- §2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ със сумата 

5 040 лв.; 

- §2405 „Приходи от наеми на имущество“ - 9 870 лв.; 

- §2705 „Общински такси за ползване на пазари, тържища, на панаири, 

тротоари, улични платна и др.“ - 3 389 лв. 

- §2809 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ - 6 169 

лв.; 

- §2710 „Общински такси за технически услуги“ - 16 868 лв. 

- §3618 „Други неданъчни приходи“ - 2 979 лв. 

2. Общият размер на увеличението на плана на приходната част е 44 315 

лв. 

II. По разходната част на бюджета на Община Дряново: 

1. Увеличава плана на разхода на Общинска администрация Дряново, 

както следва: 

- Дейност 2745 „Обредни домове и зали“, §0201 „За нещатен персонал нает по 

трудови правоотношения“ със сумата 3 815 лв. 

- Дейност 2898 „Други дейности по икономиката“, §1020 „Разходи за външни 

услуги“ със сумата 40 500 лв. 

2. Общият размер на увеличението на плана на разходната част е 44 315 

лв. 

III. Задължава кмета на община Дряново да извърши 

необходимите промени, считано от датата на взетото решение. 

Поименно гласуване: 
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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 ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 8. Искане за отсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК, 

постъпило от фирма „Валекс В.В“ ЕООД с ЕИК 107558934 (вх.№5800-

97/19.12.2022г) /Във вр.с Решение №545 от 28.04.2022г на ОбС-Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №715 

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 за отсрочване на публични задължения на „Валекс 

В.В“ ЕООД с ЕИК 107558934 за местни данъци към Община Дряново дължими за 

периода 2013-2021г за сумата от 163076,04 лева (сто шестдесет и три хиляди и 

седемдесет и шест лева и четири стотинки) с период на възобновяване на 

плащанията месец март 2023г. С настоящото разрешение се променя крайния 

срок на изплащане на дължими от фирма „Валекс В.В“ ЕООД с ЕИК 107558934 

публични вземания за местни данъци и такси, разсрочени по искане на 

фирмата и решение на Общински съвет – Дряново №545 по протокол №55 от 

28.04.2022г от крайна дата 25.09.2023г на крайна дата 25.03.2024г. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 9. Постъпило искане в Община Дряново за разсрочване на 

публични вземания по чл.183 от ДОПК на фирма „Триеф“ ЕООД с ЕИК 

201805446 (вх.№5800-231/19.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №716 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

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

на месечна наемна цена и конкурсни условия на част от имот - частна 

общинска собственост, а именно: помещение – кафе-аперитив с площ 118,84 

кв.м, разположено на I-вия етаж в Масивна сграда, находяща се в терен 

отреден за обществено хранене от кв.15 по плана на с. Скалско, община 

Дряново (вх.№2200-2014/16.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №717 

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

местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5 

ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет - Дряново допълва Програма за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Дряново 

през 2022г (приета с Решение №479 от Протокол №49/27.01.2022г на ОбС-

Дряново) като в раздел III „Имоти и терени предвидени за провеждане на 

процедури за отдаване под наем и/или концесия през 2022 година“, т.1 

„Общински помещения за отдаване под наем през 2022“, добавя пункт 6 

„Помещение - кафе-аперитив, разположено на I-я етаж в Масивна сграда, 

находяща се в терен отреден за обществено хранене от кв.15 по плана с. 

Скалско с площ 118,84 кв.м“. 

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

местната администрация, чл.14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.27 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, а именно: 

помещение - кафе-аперитив с площ 118,84 кв.м, разположено на I-я етаж в 

Масивна сграда, находяща се в терен отреден за обществено хранене от кв. 15 

по плана с. Скалско, община Дряново, съгласно скица №165/06.11.2017г 

издадена от Община Дряново, актуална към 09.12.2022г. 

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

общинска собственост (т.II, т.2), Общински съвет - Дряново определя начална 

месечна наемна цена на част от имот - частна общинска собственост, а именно: 

помещение - кафе-аперитив с площ 118,84 кв.м, разположено на I-я етаж в 

Масивна сграда, находяща се в терен отреден за обществено хранене от кв.15 

по плана с. Скалско, община Дряново, в размер на 225,80 лв /двеста двадесет 

и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС (118,84 кв.м х 1,90 лв). 
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4. Имотът по т.2 да бъде отдаден под наем, чрез провеждането на 

публично оповестен конкурс, при следните конкурсни условия: 

- Срок на договора: 5 години. 

- Имотът да се използва за отглеждането, преработка и търговия на билки. 

- Наемателят да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние за 

срока на договора. 

- Наемателят да не преотдава имота на други лица. 

- Наемателят да заплаща всички разходи по текущото поддържане и 

експлоатация на обекта. 

5. Възлага на Кмета на община Дряново да открие и проведе процедура 

по провеждане на публично оповестен конкурс, съгласно разпоредбите на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, включително да определи условията за провеждане и избор на 

наемател. 

Поименно гласуване: 

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 ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 
Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/  МИЛЕН СТОЯНОВ /П/  ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 
Заместник-председател  Заместник-председател  Заместник-председател 
на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 11. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 

язовир - публична общинска собственост, на държавата – по реда и при 

условията на чл.19а /нов – ДВ, бр.61 от 2019г, в сила от 02.08.2019г/ от 

Закона за водите /изм. ДВ, бр.96 от 2 декември 2022г/ (вх.№0600-

118/19.12.2022г) /Във вр.с Решение №480 от 27.01.2022г на ОбС-Дряново за 

безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Горнич“/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №718 

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

местната администрация, във връзка с чл.19а /изм. ДВ, бр.9 от 2 февруари 

2021г/ от Закона за водите /изм. ДВ, бр.96 от 2 декември 2022г/, Общински 

съвет - Дряново реши: 

1. Одобрява Проекта за изменение на кадастралната карта и 

кадастралния регистър на недвижимия имот - УПИ с идентификатор 

23947.501.1964 по КККР на гр. Дряново, с цел: отстраняване на непълнотите и 

грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за УПИ с 

идентификатор 23947.501.1964 по КККР на гр. Дряново - по реда на чл.51 ал.1 

т.2 и ал.7 и чл.54 от Закона за кадастъра и имотния регистър във връзка с 

чл.63 ал.1 от НАРЕДБА №7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА 

УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ, в т.ч.: 

• Комбинирана скица - извадка от КК за поземлен имот 

№23947.501.1964 и резултати от геодезическото заснемане на фигурата на 

сухия откос на язовирната стена; 

• Скица - проект на поземлен имот №23947.501.2085 по КККР на гр. 

Дряново (по смисъла на §1 ал.1 т.11 от ДР към ЗКИР), община Дряново, област 

Габрово, вид собственост: Общинска публична, Вид територия: Урбанизирана, 

НТП: Територии на водностопански, хидромелиоративни съоръжения, Площ:    

2 187 кв.м, представляващ: Сух откос на язовирната стена; 

• Скица - проект на поземлен имот №23947.501.2086 по КККР на гр. 

Дряново (по смисъла на §1 ал.1 т.11 от ДР към ЗКИР), община Дряново, област 

Габрово, вид собственост: Общинска публична, Вид територия: Урбанизирана, 

НТП: Други територии на уличната мрежа, Площ: 371 кв.м, представляващ: 

Част от пътен банкет/Тротоар в/у короната на язовирната стена, която свързва 

съществуващите и отразени в КККР на гр. Дряново УПИ 23947.501.9654 и УПИ 

23947.501.9658, 
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в които са отразени съвместените данни от съществуващите източници: 

кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени 

планове, геодезически измервания (геодезическо заснемане на фигурата на 

сухия откос на язовирната стена). 

2. Да се прехвърли безвъзмездно на държавата собствеността на 

останалата част от водностопанска система язовир „Горнич“, включваща Сухият 

откос на язовирната стена и земята, върху която е изграден в поземлен имот с 

идентификатор 23947.501.2085 по КККР за гр. Дряново. 

3. Кметът на Община Дряново да изготви и внесе до областния 

управител мотивирано предложение за промяна на собствеността на поземлен 

имот по т.2. Към предложението да се приложи решението на общинския съвет 

и акта за общинска собственост за язовира, предмет на решението. Копие от 

документите да се изпрати и до министъра на икономиката. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

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/  ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател  Заместник-председател  Заместник-председател 
на ОбС-Дряновo   на ОбС-Дряновo   на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 12. Допълване и одобряване на схема на паркингите в град 

Дряново и даване на съгласие за провеждане на процедура по отдаване под 

наем на паркоместа (вх.№2200-2436/21.12.2022г) /Схема на паркоместа №28 – 

паркинг в района на кръстовището между ул. “Шипка” към ул. “Георги С. 

Раковски”/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №719 

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

местната администрация, Общински съвет - Дряново допълва схемите на 

паркингите на гр. Дряново като одобрява Схема на паркоместа №28 - паркинг 

в района на кръстовището между ул. „Шипка“ към ул. „Георги С. Раковски“, с 

пет броя паркоместа. 

II. След влизане в сила на решението по пункт първи, 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. Паркомясто №1 от паркинг, съгласно схема №28, разположен в 

Поземлен имот с ид.23947.501.9623 по КККР на гр. Дряново, на кръстовището 

между ул. „Шипка“ към ул. „Георги С. Раковски“. 

2. Паркомясто №5 от паркинг, съгласно схема №28, разположен в 

Поземлен имот с ид.23947.501.9623 по КККР на гр. Дряново, на кръстовището 

между ул. „Шипка“ към ул. „Георги С. Раковски“. 

III. Утвърждава следните тръжни условия: 

1. Начална месечна тръжна наемна цена за едно паркомясто от паркинг, 

находящ се в гр. Дряново, на кръстовището между ул. „Шипка“ към ул. „Георги 

С. Раковски“, съгласно схема №28 одобрена в т.I от настоящото от Решение - 

18,75 лв /осемнадесет лева и 75 ст./ без ДДС (12,50 кв.м х 1,50 лева), съгласно 

Тарифата за базисни месечни наемни цени на имоти общински собственост. 

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

друга стопанска дейност. 

3. Наемателят няма право да преотдава наетото паркомясто. 

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

наемателя. 
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IV. Възлага на кмета на община Дряново да извърши всички 

фактически и правни действия за отдаване под наем на паркоместа №1 и №5 

от паркинг, находящ се в гр. Дряново, на кръстовището между ул. „Шипка“ към 

ул. „Георги С. Раковски“, съгласно схема №28 одобрена в т.I от настоящото 

Решение, включително да определи условията по търговете и сключи договор 

със спечелилите участници. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ПРОТИВ 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова отс. 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев Въздържам се 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 13. Даване на съгласие за изработване на ЧИ на ПУП - план за 

регулация за ПИ 38710.501.116 с цел урегулирането му по кадастрални 

граници и образуването на нов УПИ XV – „за жилищни нужди“ в кв.15 по плана 

на с. Косарка, община Дряново (вх.№ОБА3-04-16/21.12.2022г) /Във връзка с 

искане от Иван Караилиев/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №720 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от Закона за местното 

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

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

да се допусне изработването на ЧИ на ПУП - план за регулация за ПИ 

38710.501.116 с цел урегулирането му по кадастрални граници и образуването 

на нов УПИ XV - „за жилищни нужди“ в кв.15 по плана на с. Косарка, община 

Дряново. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвиждат следните промени: 

- Променят се северната и източна регулационна граница, като се поставят по 

кадастралните граници на ПИ 38710.501.116 по плана на с. Косарка. 

- Променят се западната и южна регулационна граница, като се поставят по 

кадастралните граници на ПИ 38710.501.116 по плана на с. Косарка. 

- УПИ XV - „за жилищни нужди“ в кв.15 е с нова площ 449 м2 . 

Така направените промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПР, което е неразделна част от настоящото 

решение. 

2. 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 
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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 – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 04.01.2023г. 

 
 

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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 14. Допускане изработване на проект за изменение на ПУП - 

Парцеларен план и план-схема по чл.108 ал.2 от ЗУТ за канал от 

пречиствателна станция на комплекс за социални услуги за лица с психични 

разстройства в УПИ VIII, кв.68 по регулационния план на гр. Дряново / ПИ с 

идентификатор 23947.501.9715 по КК на гр. Дряново в Дряновска река 

(вх.№ОБА3-04-19/21.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №721 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от Закона за местното 

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

Закона за устройство на територията, Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за ПУП – План-схема по 

чл.108 ал.2 от ЗУТ за обект „Канал от пречиствателна станция на комплекс за 

социални услуги за лица с психични разстройства в УПИ VIII, кв.68 по 

регулационния план на град Дряново / ПИ 23947.501.9715 по кадастралната 

карта на град Дряново до заустване в Дряновска река“, общ. Дряново, обл. 

Габрово, съгласно приложеното предложение. 

2. Дава съгласие за изработване на проект за ПУП - парцеларен план за 

обект „Канал от пречиствателна станция на комплекс за социални услуги за 

лица с психични разстройства в УПИ VIII, кв. 68 по регулационния план на град 

Дряново / ПИ 23947.501.9715 по кадастралната карта на град Дряново до 

заустване в Дряновска река“ - за земеделската територия, попадаща в обхвата 

на разработката. 

3. Одобрява задание за ПУП - Парцеларен план, който отразява трасе на 

канал, който започва от края на регулацията, преминава през ПИ с 

идентификатор 23947.114.31 по КК на град Дряново и завършва в мястото на 

заустване и сервитут на трасето на канала, който е с широчина 6 м, 

несиметрично разположен спрямо оста му - 5 м от едната страна и 1 м от 

другата, поради преминаване на трасето покрай дере с високо напрежение. 

4. Разрешава изработването на ПУП - Парцеларен план, който отразява 

трасе на канал, който започва от края на регулацията, преминава през ПИ с 

идентификатор 23947.114.31 по КК на град Дряново. 

5. ПУП - Парцеларен план и ПУП - План-схема да се изработят при 

следните условия: 
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- Обхват на плана: УПИ VIII от кв.68 по регулационния план на град Дряново, 

за който е отреден ПИ с идентификатор 23947.501.9715 по КК на град Дряново, 

вид собственост - Общинска частна, вид територия - Урбанизирана, с начин на 

трайно ползване - За обект комплекс за социални грижи; УПИ VII - за 

„озеленяване“, за който е отреден ПИ с идентификатор 23947.501.1474 по КК 

на град Дряново, вид собственост - Общинска частна, вид територия – 

Урбанизирана, с начин на трайно ползване – за складова база; ПИ с 

идентификатор 23947.114.31 по КК на град Дряново, вид собственост - 

Общинска публична, вид територия - Земеделска, с начин на трайно ползване - 

за „селскостопански, горски, ведомствен път“. 

- Проектът за ПУП - Парцеларен план и ПУП - План-схема 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. 

6. Възлага на Кмета на Община Дряново изпълнението на всички 

действия за правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на 

решението, съгласно изискванията на 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 ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

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

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 15. Даване на съгласие за изработване на ЧИ на ПУП - план за 

регулация за УПИ II в кв.18 и улица от о.т.105 до о.т.113 по плана на гр. 

Дряново (вх.№ОБА3-03-13/21.12.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №722 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от Закона за местното 

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

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

да се допусне изработването на ЧИ на ПУП - план за регулация за УПИ II в 

кв.18 и улица от о.т.105 до о.т.113 по плана на гр. Дряново. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвиждат следните промени: 

- Променя се северната граница на УПИ II в кв.18, като се поставя по 

границата на сгради с идентификатори 23947.501.1939.9 и 23947.501.1939.10 

и по съществуващата подпорна стена. 

- Променя се уличната регулация от о.т.105 до о.т.113, като се проектира 

нова улична регулация е нови осови точки - о.т.105а и о.т.113а. 

- След промяната УПИ II е с нова площ - 3357 кв.м. 

Така направените промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПР, което е неразделна част от настоящото 

решение. 

2. 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 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 04.01.2023г. 
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11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 04.01.2023г. 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 16. Покана за редовно общо събрание на съдружниците на 

„Регионалното депо за отпадъци – Севлиево“ ООД (вх.№2700-286/16.12.2022г) 

/Във вр.с покана с изх.№109 от 07.12.2022г на Управителя на дружеството/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №723 

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

местната администрация, във връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от 

капитала на търговските дружества и чл.19 и чл.20 от Дружествения договор 

на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД - гр. Севлиево, Общински 

съвет - Дряново упълномощава представителя на Община Дряново в Общото 

събрание на дружеството Трифон Панчев - кмет на Община Дряново, да 

гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание, както следва: 

По т.1. Вземане на решение за сключване на договор с Община Севлиево за 

стопанисване от „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД на активи, 

включени в инфраструктурен обект „Регионално депо за битови отпадъци гр. 

Севлиево“ и приемане на размера на дължимото годишно право на ползване за 

предоставените с договора активи на стойност 13 365 842,55 лева - ЗА. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 04.01.2023г. 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 17. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – 

Дряново за 2023 година (вх.№0800-50/09.12.2022г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №724 

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

местната администрация, във връзка с чл.63 ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, Общински съвет – 

Дряново приема Програма за работа на Общински съвет – Дряново за 2023 

година. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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 04.01.2023г. 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 29.12.2022 год. 

ОТНОСНО: 18. Одобряване на отчета за разходите за командировки на кмета 

на Община Дряново за 2022г и на председателя на Общински съвет – Дряново 

за периода 01.10.2022г – 31.12.2022г (вх.№0801-49/22.12.2022г) 

Докл.: Иван Събев – председател на ПК “Финансово-икономическа политика и 

контрол на обществените поръчки”.  

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №725 

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

Общински съвет – Дряново одобрява отчета за извършените разходи за 

командировки, както следва: 

1. На кмета на община Дряново Трифон Панчев за периода 01.01.2022г – 

31.12.2022г в размер на 60,00 лв /шестдесет лева/. 

2. На председателя на Общински съвет – Дряново Тодор Георгиев за 

периода 01.10.2022г – 31.12.2022г в размер на 70,31 лв /седемдесет лева и 

тридесет и една стотинки/. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател Заместник-председател Заместник-председател 

на ОбС-Дряновo  на ОбС-Дряновo  на ОбС-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/ 

 


