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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 13 /тринадесет/ 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. Промяна в общинската транспортна схема (вх.№5800-36/14.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

3. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски 

територии, собственост на община Дряново за 2019 год. (вх.№0800-

11/17.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

4. Промяна в избора на физическо лице за осъществяване управлението, 

стопанисването, ползването, защитата и опазването на горските 

територии, собственост на Община Дряново (вх.№07 00-40/24.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

5. Прекратяване на Договор за наем на имот - публична общинска 

собственост, сключен между Община Дряново и „Дружество Регионално 

сдружение за социален просперитет“ гр. София (вх.№0801-

33/20.06.2019г) 

Вносители: Преслава Демирева, Даниела Василева и Георги Казаков – 

общински съветници от ПП ГЕРБ. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

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

Министерството на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово 

плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома“ по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-

39/18.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“. 
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7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 217/2237 идеални части 

от УПИ XXI – за „общ. ползване и хотел“ от кв.117 по регулационния план 

на гр. Дряново, в който попада Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

23947.501.9809 по КК на гр. Дряново. Утвърждаване на експертна оценка 

за продажба на 217/2237 идеални части от УПИ XXI – за „общ. ползване и 

хотел“ от кв.117 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№№27 00-

105/21.06.2019г и 2700-105/28.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 1578/2323 идеални 

части от УПИ II – за „общ. ползване и хотел“ от кв.83 по регулационния 

план на гр. Дряново, в който попада Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

23947.501.9812 по КК на гр. Дряново. Утвърждаване на експертна оценка 

на 1578/2323 идеални части от УПИ II – за „общ. ползване и хотел“ от 

кв.83 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№№2700-

106/21.06.2019г и 2700-106/28.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

9. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба, утвърждаване 

на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна общинска 

собственост, представляващ Склад за материали, находящ се в гр. 

Габрово, бул. „Н. Вапцаров“ №41, кв.74, с площ 440 кв.м, представляващ 

сграда с идентификатор 14218.525.175.5 по КК на гр. Габрово (вх.№2200-

348/21.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

10. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба, утвърждаване 

на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна общинска 

собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

№23947.501.1628 по КК на гр. Дряново с площ 470 кв.м, за който е 

отреден УПИ VIII от кв.11 /за жилищно строителство/ по регулационния 

план на града (вх.№2200-886/14.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

11. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор23947.501.2234 по КК на гр. Дряново, за който е отреден 

УПИ VI от кв.11 по регулационния план на града (вх.№2200-

479/21.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

12. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-

371/24.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“. 
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13. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на 

подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на 

ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищна регулация за урегулирани 

поземлени имоти: УПИ II–за „битов комбинат“ и УПИ VII-за „смесено 

предназначение“ от кв.85 по регулационния план на гр. Дряново 

(вх.№ОБА3-04-3/24.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

14. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен 

съд - Дряново и за Окръжен съд – Габрово. Избиране на Временна комисия 

по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт (вх.№0800-12/20.06.2019г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

15. Вземане на решение за субсидиране на ФК „Локомотив-1927“ Дряново 

през сезон 2019/2020г в Трета Северозападна лига на България по 

футбол (вх.№5200-47/27.06.2019г) 

Вносител: Тодор Георгиев – общински съветник. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 2. Промяна в общинската транспортна схема (вх.№5800-

36/14.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №603 

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

местната администрация и чл.8 ал.4 от Наредба №2 от 15.03.2002г за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет - Дряново 

утвърждава промени в транспортната схема на Община Дряново, приета с 

Решение №393 по Протокол №49/30.01.2018г, както следва: 

1.1. Да отпаднат курсовете по лятното разписание /01.07.-31.08./ в часовете: 

- Дряново - Габрово в 10.00, 12.00 и 14.00 часа; 

- Габрово - Дряново в 11.00, 13.00 и 15.00 часа. 

2. Промяната влиза в сила от 08.07.2019г. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 03.07.2019г! 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

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

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 

№ OHS 070716-04 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

ОТНОСНО: 3. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от 

общински горски територии, собственост на община Дряново за 2019 год. 

(вх.№0800-11/17.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №604 

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

местната администрация, във връзка с чл.4 ал.3, чл.7 ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 и 

чл.9 ал.3 от Наредба 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 

РЕШИ: 

1. Приема представения Годишен план за ползване на дървесина от 

общински горски територии, собственост на община Дряново за 2019г и 

упълномощава Кмета на община Дряново да утвърди плана. 

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2019 год. в 

гори собственост на Община Дряново. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 4. Промяна в избора на физическо лице за осъществяване 

управлението, стопанисването, ползването, защитата и опазването на горските 

територии, собственост на Община Дряново (вх.№07 00-40/24.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №605 

Общински съвет – Дряново отлага материала за следващото заседание на ОбС. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 7 ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 6. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

ОТНОСНО: 5. Прекратяване на Договор за наем на имот - публична общинска 

собственост, сключен между Община Дряново и „Дружество Регионално 

сдружение за социален просперитет“ гр. София (вх.№0801-33/20.06.2019г) 

Вносители: Преслава Демирева, Даниела Василева и Георги Казаков – 

общински съветници от ПП ГЕРБ. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №606 

Общински съвет – Дряново 

РЕШИ: 

1. Във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.15 ал.1 т.1 от Закона за общинската собственост и 

чл.23 ал.1 т.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.21 ал.1 т.2 от Договор 

№272 от 02.12.2016г да бъде прекратен Договор №272 от 02.12.2016г сключен 

между Община Дряново и „Сдружение Регионално сдружение социален 

просперитет” гр. София, като задължава Кмета на Община Дряново да 

предприеме необходимите законови действия по прекратяването му съгласно 

чл.15 ал.3 от Закона за общинската собственост и ЗЗД. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ПРОТИВ 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов Въздържам се 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев Въздържам се 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов Въздържам се 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

ОТНОСНО: 6. Издаване на Запис на заповед от Община Дряново в полза на 

Министерството на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово 

плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома“ по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-

39/18.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №607 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24, чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл.535 - 

чл.538 от Търговския закон, Общински съвет - Дряново: 

1. Упълномощава Кмета на община Дряново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти“ в размер на 27 642,40 лв 

/двадесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и два лева и четиридесет 

стотинки/ за обезпечаване на 20% авансово договор №BG05M9OP001-2.040-

0001-C01 „Подкрепа в дома“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. Падежът на паричното задължение е 15.01.2021 година. 

2. Възлага на Кмета на община Дряново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор №BG05M9OP001-

2.040-0001-C01 от 17.05.2019г и да ги представи пред Министерство на труда и 

социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти“. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 
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9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев - 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 217/2237 

идеални части от УПИ XXI – за „общ. ползване и хотел“ от кв.117 по 

регулационния план на гр. Дряново, в който попада Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 23947.501.9809 по КК на гр. Дряново. Утвърждаване на 

експертна оценка за продажба на 217/2237 идеални части от УПИ XXI – за 

„общ. ползване и хотел“ от кв.117 по регулационния план на гр. Дряново 

(вх.№№2700-105/21.06.2019г и 2700-105/28.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №608 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дряново 

дава съгласие за откриване на процедура за прекратяване на съсобствеността 

върху ПИ с идентификатор 23947.501.9809 по КК на гр. Дряново с площ от 217 

кв.м, представляващ 217/2237 идеални части от УПИ XXI - за „общ. обслужване 

и хотел“ от кв.117 по регулационния план на гр. Дряново, чрез извършване на 

продажба на поземления имот, собственост на Общината, без провеждане на 

търг или конкурс на „ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ ДИНАМИКА“ ООД след заплащане на 

определената в т.2 от настоящото решение цена. 

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

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

общинско имущество, Общински съвет - Дряново утвърждава цена за продажба 

на ПИ с ид.23947.501.9809 по КК на гр. Дряново, съгласно скица №15- 

498651/06.Об.2019г издадена от СГКК - гр. Габрово с площ от 217 кв.м, 

представляващ 217/2237 идеални части от УПИ XXI - за „общ. обслужване и 

хотел“ от кв.117 по регулационния план на гр. Дряново, съгласно скица 

№88/17.06.2019г издадена от Община Дряново, в размер на 4850.00 /четири 

хиляди осемстотин и петдесет/ лева без ДДС, във връзка с изготвена експертна 

оценка. 

3. Купувачът се задължава да заплати 20% ДДС, 2% Данък за 

придобиване на имуществото, определен по чл.44 от ЗМДТ, начислени върху 

стойността на имота предмет на продажба. 
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4. На основание чл.З6 ал.3 от Закона за общинската собственост възлага 

на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор с „ВСК КЕНТАВЪР - 

ИЗ ДИНАМИКА“ ООД, гр. Дряново ул. „Шипка“ №1, ЕИК 107538312, 

представлявано от управителя Мариана Печеян. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев - 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 1578/2323 

идеални части от УПИ II – за „общ. ползване и хотел“ от кв.83 по 

регулационния план на гр. Дряново, в който попада Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 23947.501.9812 по КК на гр. Дряново. Утвърждаване на 

експертна оценка на 1578/2323 идеални части от УПИ II – за „общ. ползване и 

хотел“ от кв.83 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№№2700-

106/21.06.2019г и 2700-106/28.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №609 

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

местната администрация във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново 

дава съгласие за откриване на процедура за прекратяване на съсобствеността 

върху ПИ с идентификатор 23947.501.9812 по КК на гр. Дряново с площ от 

1578 кв.м, представляващ 1578/2323 идеални части от УПИ II - за „общ. 

обслужване и хотел“ от кв.83 по регулационния план на гр. Дряново чрез 

извършване на продажба на поземления имот, собственост на Общината, без 

провеждане на търг или конкурс на „ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ ДИНАМИКА" ООД след 

заплащане на определената в т.2 от настоящото решение цена. 

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

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

общинско имущество, Общински съвет - Дряново утвърждава цена за продажба 

на ПИ с ид.23947.501.9812 по КК на гр. Дряново, съгласно скица №15-

498673/06.06.2019г издадена от СГКК - гр. Габрово с площ от 1578 кв.м, 

представляващ 1578/2323 идеални части от УПИ II - за „общ. обслужване и 

хотел“ от кв.83 по регулационния план на гр. Дряново, съгласно скица 

№87/17.06.2019г издадена от Община Дряново, в размер на 33 800.00 

/тридесет и три хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, съгласно изготвена 

експертна оценка. 

3. Купувачът се задължава да заплати 20% ДДС, 2% Данък за 

придобиване на имуществото, определен по чл.44 от ЗМДТ, начислени върху 

стойността на имота предмет на продажба. 
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4. На основание чл.36 ал.3 от Закона за общинската собственост възлага 

на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор с „ВСК КЕНТАВЪР - 

ИЗ ДИНАМИКА" ООД, гр. Дряново ул. „Шипка“ №1, ЕИК 107538312, 

представлявано от управителя Мариана Печеян. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев - 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 

 

……………………………………………………… 

ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

ОТНОСНО: 1. Поправка на явна фактическа грешка в Решение на Общински 

съвет – Дряново, на основание чл.96 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация Дряново (Искане с вх.№0700-62/12.09.2019г от 
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Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№100/22.02.2016г на инж. М. Семов) /Поправка на явна фактическа грешка в 

Решение №609 от Протокол №70 от 28.06.2019г на ОбС-Дряново/ 

………………………………………… 

На основание чл.96 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация Дряново да бъде извършена поправка на явна фактическа 

грешка в Решение №609 от Протокол №70 от 28.06.2019г на Общински 

съвет - Дряново, както следва: 

В т.2 от решението текстът „…представляващ 1578/2323 идеални части 

от УПИ XXI - „за общ. обслужване и хотел“ от кв.83 по регулационния план на 

гр. Дряново…“ да се чете „…представляващ 1578/2323 идеални части от УПИ 

II - „за общ. обслужване и хотел“ от кв.83 по регулационния план на гр. 

Дряново…“. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

ОТНОСНО: 9. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба, 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна 

общинска собственост, представляващ Склад за материали, находящ се в гр. 

Габрово, бул. „Н. Вапцаров“ №41, кв.74, с площ 440 кв.м, представляващ 

сграда с идентификатор 14218.525.175.5 по КК на гр. Габрово (вх.№2200-

348/21.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №610 

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

местната администрация във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.35 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, а именно: Склад за 

материали, находящ се в гр. Габрово бул. „Н. Вапцаров“ №41, кв.74 - 1 етаж, 

построен 1981г, метална конструкция, с площ 440 кв.м, представляващ Сграда 

с идентификатор 14218.525.175.5 по КК на гр. Габрово, чрез провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване. 

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

местната администрация във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново 

утвърждава начална тръжна цена за имот - частна общинска собственост: 

Склад за материали, находящ се в гр. Габрово бул. „Н. Вапцаров“ №41, кв.74 - 

1 етаж, построен 1981г, метална конструкция, с площ 440 кв.м, представляващ 

Сграда с идентификатор 14218.525.175.5 по КК на гр. Габрово, съгласно скица 

№15-527638/13.06.2019г издадена от СГКК - гр. Габрово, в размер на 20 

760.00 /двадесет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева без ДДС. 

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

и разпореждане с общинско имущество спечелилият публичния търг с тайно 

наддаване се задължава да заплати 20% ДДС и 2% Данък за придобиване на 

имуществото, определен по чл.44 от ЗМДТ, начислени върху стойността на 

имота предмет на продажба. 

4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичния търг с тайно 

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

 Поименно гласуване: 
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1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов - 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев - 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

ОТНОСНО: 10. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба, 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

№23947.501.1628 по КК на гр. Дряново с площ 470 кв.м, за който е отреден 

УПИ VIII от кв.11 /за жилищно строителство/ по регулационния план на града 

(вх.№2200-886/14.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №611 

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

местната администрация във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.35 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 имот - частна общинска собственост, 

представляващ ПИ с идентификатор 23947.501.1628 по КК на гр. Дряново с 

площ 470 кв.м, за който е отреден УПИ VIII от кв.11 /за жилищно строителство/ 

по регулационния план на града, чрез провеждане на публично оповестен 

конкурс. 

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

местната администрация във връзка с чл.41 ал.2 от Закона за общинската 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново 

утвърждава начална конкурсна цена за провеждане на процедурата по 

публично оповестения конкурс за продажба на имот - частна общинска 

собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.501.1628 по КК на гр. 

Дряново с площ 470 кв.м, за който е отреден УПИ VIII от кв.11 /за жилищно 

строителство/ по регулационния план на града, съгласно скица №15-

680602/21.09.2018г издадена от СГКК - гр. Габрово, при граници и съседи 

23947.501.1629, 23947.501.1630, 23947.501.1627 и 23947.501.9705, в размер 

на 6000.00 /шест хиляди/ лева без ДДС. 

3. Продажбата на имота да се извърши чрез публично оповестен конкурс 

при следните конкурсни условия: 

- Заплащане еднократно на продажната цена на имота, преди подписване на 

договора за покупко-продажба; 

- Да извършва почистване и поддържане на терена около поземления имот; 

- Да е носител на отстъпеното право на строеж на поне една от сградите; 

- Да няма неплатени публични задължения към Община Дряново; 

- Да има постоянен адрес гр. Дряново, ул. „Акация“ №32 /адреса на 

поземления имот/. 
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4. На основание чл.40 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество спечелилият публично оповестения 

конкурс се задължава да заплати 20% ДДС, 2% Данък за придобиване на 

имуществото, определен по чл.44 от ЗМДТ, начислени върху стойността на 

имота предмет на продажба. 

5. Възлага на Кмета на община Дряново да проведе публично 

оповестения конкурс за продажба на имота и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов - 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев - 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

ОТНОСНО: 11. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на 

имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор23947.501.2234 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ VI 

от кв.11 по регулационния план на града (вх.№2200-479/21.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №612 

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

местната администрация във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.35 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 имот - частна общинска собственост, 

представляващ ПИ с идентификатор 23947.501.2234 по КК на гр. Дряново с 

площ 416 кв.м, за който е отреден УПИ VI „обществено хранене“ от кв.11 по 

регулационния план на града. 

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

оценка за начална пазарна стойност на имота, изготвена от независим 

лицензиран експерт-оценител, и предложи начина на продажба. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев - 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 12. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд 

(вх.№2200-371/24.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №613 

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

местната администрация, Общински съвет – Дряново дава съгласие да се 

предадат следните поземлени имоти, които са част от Общинския поземлен 

фонд, както следва: 

1. Да се предаде на наследници на Селиман ******** Юсеинов 

поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.69.43 с площ от 1046 м2 /с 

построената в имота масивна сграда/ с НТП – нива, местност „Вехти лозя“ по КК 

на гр. Дряново – земи предоставени по реда на чл.19 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи при следните граници по КК: 

ПИ с идентификатор 23947.69.42, ПИ с идентификатор23947.69.44 и ПИ с 

идентификатор 23947.70.561. 

2. Да се предаде на Добри ******** Влахов поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 23947.55.4 с площ от 497 м2 /с построената в имота масивна 

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

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

земеделските земи при следните граници по КК: ПИ с идентификатор 

23947.55.3, ПИ с идентификатор 23947.55.5, ПИ с идентификатор 23947.54.326 

и ПИ с идентификатор 23947.175.5. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 
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11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев - 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 13. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване 

/ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищна регулация за 

урегулирани поземлени имоти: УПИ II–за „битов комбинат“ и УПИ VII-за 

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

(вх.№ОБА3-04-3/24.06.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №614 

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

местната администрация, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 и чл.81 от 

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

за разпореждане с общински имот за изработването на проект за ЧИ на ПУП-

ПРЗ за изменение на уличната и дворищна регулация за урегулирани 

поземлени имоти - УПИ II-за „битов комбинат“ и УПИ VII-за „смесено 

предназначение“ от кв.85 по регулационния план на гр. Дряново. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда изменение на уличната 

и дворищна регулация за УПИ II-за „битов комбинат“ и УПИ VII-за „смесено 

предназначение“ от кв.85 по регулационния план на гр. Дряново и включва 

следните изменения: 

- да се образува нов УПИ VIII от кв.85, който е част от УПИ II-за „битов 

комбинат“ и част от УПИ VII-за „смесено предназначение“. По този начин 

сграда с идентификатор 23947.501.777.2 по КК попада в новообразувания УПИ; 

- новообразуваният УПИ VIII от кв.85 да се отреди за ПИ с проектен 

идентификатор 23947.501.9816 по КК и същият да е с отреждане за 

„обществено обслужване и търговия“; 

- за осигуряване на достъп до новообразуваният УПИ VIII от кв.85 да се 

проектира нова улица с нови осови точки 352а, 352б  и 352в; 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ VIII-за 

„обществено обслужване и търговия“ от кв.85 да се предвиди свободно 

застрояване по ограничителни линии до 10м височина, с предвидените 

допустими устройствени показатели за плътност и интензивност на 

застрояване, така както е показано в текстовата и графичната част на 

предложението. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 
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1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев - 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 14. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели 

за Районен съд - Дряново и за Окръжен съд – Габрово. Избиране на Временна 

комисия по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт (вх.№0800-12/20.06.2019г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №615 

На основание чл.68 от Закона за съдебната власт и чл.21 ал.1 т.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет – Дряново 

РЕШИ: 

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен 

съд - Дряново и за Окръжен съд – Габрово. 

II. 1.Избира Времена комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ в състав: 

Председател: Галин Герганов – общински съветник; 

Секретар: адв. Митко Димитров – юридически консултант на 

ОбС; 

Членове:  Георги Казаков  - председател на ОбС; 

   Преслава Демирева  - общински съветник; 

 Галя Стефанова - специалист ЕСГРАОН в Дирекция 

АПИОВО при ОбА-Дряново. 

2. Възлага на Комисията: 

2.1. Да утвърди правилата и проведе процедурата за определяне на 

съдебни заседатели съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт; 

2.2. Да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни 

заседатели; 

2.3. Да изготви списък с предложения за лицата – кандидати за 

съдебни заседатели за Районен съд – Дряново и за Окръжен съд – Габрово. За 

всеки кандидат за съдебен заседател да се приложат документите съгласно 

чл.68 ал.3 от ЗСВ, както следва: 

1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

3. свидетелство за съдимост /обстоятелството се установява служебно от 

комисията/; 

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

5. данни за контакт на две лица, към които общински съвет да се обръща за 

препоръки; 

6. мотивационно писмо; 
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7. писмено съгласие; 

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67 ал.3 от ЗСВ; 

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване 

на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 

ако са родени преди 16 юли 1973г. 

3. В срок до 31.08.2019г Комисията да изготви и докладва пред 

Общински съвет - Дряново предложения за: 

3.1. Съдебни заседатели за Районен съд – Дряново, съгласно 

определения брой на съдебните заседатели от общото събрание на съдиите на 

Окръжен съд – Габрово (Писмо с изх.№РД-309/16.05.2019г на Председателя на 

ОС-Габрово); 

3.2. Съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово, съгласно 

определения брой на съдебните заседатели от общото събрание на съдиите на 

Апелативен съд – Велико Търново (Писмо с изх.№1349/27.05.2019г на 

Председателя на АС-В.Търново). 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№70 

гр. Дряново, 28.06.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 15. Вземане на решение за субсидиране на ФК „Локомотив-1927“ 

Дряново през сезон 2019/2020г в Трета Северозападна лига на България по 

футбол (вх.№5200-47/27.06.2019г) 

Вносител: Тодор Георгиев – общински съветник. 

………………………………………… 

Общински съвет – Дряново не прие решение по материала. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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