ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 03.11.2021г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: Приемане на дневния ред за заседанието на ОбС-Дряново.
…………………………………………
След проведено обсъждане и гласуване, с 9 /девет/ гласа ЗА, нула гласа
ПРОТИВ и 1 /един/ глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници
и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или
по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.

Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес
„Патронажна грижа“ по проект №BG05M9OP001-6.002-0204-C01
„Патронажна грижа+ в община Дряново“, процедура BG05M9OP0016.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-86/14.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

3.

Кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем /кредитна
линия/ от банкова институция (вх.№0700-88/18.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

4.

Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма на
Община Дряново за 2021г (вх.№2700-207/18.10.2021г) /Във връзка с
предложение от Председателя на УС на Дружеството за умствено и
психически увредени лица – Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

5.

Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от
Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно
наемно плащане (вх.№2200-452/08.10.2021г) /Във връзка със заявление
от Николай Стоянов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.

Предоставяне под наем на два броя паркоместа, находящи се в Поземлен
имот с идентификатор 23947.501.9539 по КК на гр. Дряново, ул. „Шипка“
/до галерията/ (вх.№5800-143/15.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.

Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна
общинска собственост, а именно поземлен имот /ПИ/ с идентификатор
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23947.501.2148 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново с площ 689
кв.м, за който е отреден УПИ V от кв.21 по регулационния план на града
(вх.№2200-1456/20.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
8.

Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна
общинска собственост, представляващ УПИ VII-174 от кв.9 по плана на с.
Гостилица, общ. Дряново (вх.№2200-1176/20.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.

Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на
подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ II
от кв.2 по плана на кв. „Никоевци“, който е отреден за ПИ с идентификатор
23947.507.13 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-0441/11.10.2021г) /Във връзка със заявление от Мария Иванова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение дворищната
регулация в кв.137 и кв.99 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново
(вх.№ОБА3-38-16/14.10.2021г) /Във връзка със заявление на „УСПЕХ
ФИЛТЪР ССБ“ ЕООД, гр. София и Решение №302 от 29.03.2021г на ОбС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
11. Даване на съгласие за изработването на проект за частично изменение на
Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване /ЧИ на ПУППРЗ/ за УПИ I от кв.10 по плана на с. Туркинча (вх.№ОБА3-0444/19.10.2021г) /Във връзка със заявление от Ивайло Кънев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
12. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел
за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе
на водопровод, преминаващи през имот - публична общинска собственост
/ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 23947.501.9841 по
КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ II-„обществено обслужване“ от
кв.83 по РП на града (вх.№ОБА3-04-46/19.10.2021г) /Във връзка със
заявление на „ВСК Кентавър-ИЗ Динамика“ ООД, гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
13. Даване на съгласие за изработване на проект на частично изменение на
ПУП-ПР за УПИ V-за "зеленина" и УПИ VI от кв.68 по регулационния план
/РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-47/20.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
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14. Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на
Общински съвет – Дряново за периода 01.07.2021г – 30.09.2021г.
(вх.№0801-59/12.10.2021г)
Докл.: Светлана Лакова – председател на ПК „Финансово-икономическа
политика и контрол на обществените поръчки“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.
15. Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма на
Община Дряново за 2021г (вх.№0700-89/26.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
16. Даване на съгласие за предоставяне на поземлени имоти – общинска
собственост за безвъзмездно ползване за целите на изпълнение на
проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове от
мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на Местна
инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
(вх.№0700-25/28.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
 Покана за провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово, свикано с покана
изх.№АВК-01-447/08.10.2021г
на
Председателя
на
Асоциацията
(вх.№0600-193/18.10.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на
Община Дряново
Материалът е изтеглен от Вносителя преди гласуването на дневния ред на
заседанието на Общински съвет – Дряново /на основание чл.101 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Дряново/.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 2. Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически
интерес „Патронажна грижа“ по проект №BG05M9OP001-6.002-0204-C01
„Патронажна грижа+ в община Дряново“, процедура BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-86/14.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №416
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на
договор №BG05M9OP001-6.002-0204-C01 „Патронажна грижа+ в община
Дряново“ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Общински съвет Дряново:
1. Упълномощава Кмета на община Дряново да възложи чрез Акт за
възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ по проект
BG05M9OP001-6.002-0204-С01 „Патронажна грижа+ в община Дряново“,
според указанията на ОП РЧР, съдържаща всички необходими реквизити,
съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ на „Комплекс за социални услуги
за възрастни хора“, гр. Дряново - второстепенен разпоредител с бюджетни
средства.
2. Услугата „Патронажна грижа“, като УОИИ да се предоставя на лицата
от целевите групи /хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от
самообслужване, лица над 54 г, други уязвими групи, вкл. лица поставени под
карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с
COVID-19/ за срок 12 месеца - в рамките на изпълнение на Проект
BG05M9ОP001-6.002-0204-C01 „Патронажна грижа+ в община Дряново“.
3. Финансираната услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP0016.002-0204-С01 „Патронажна грижа+ в община Дряново“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г да се ползва от
потребителите без заплащане на такса.
4. Контрол по предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ ще се
осъществява от Общински съвет - Дряново, съвместно с Кмета на общината,
като за целта възлага на Кмета всяко тримесечие да предоставя пред
общинския съвет отчет за изпълнение на услугата.
5. Възлага на Кмета на Община Дряново да предприеме необходимите
действия по изпълнение на решението.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

5370 Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19
тел: 0676/72961
e-mail: predsedatel@dryanovo.bg
www.obs-dryanovo.com

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 03.11.2021г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 11

ЗА – 11;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 3. Кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем
/кредитна линия/ от банкова институция (вх.№0700-88/18.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №417
На основание чл.21 ал.1 т.10, чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5 ал.1 т.5 и чл.17
от Закона за общинския дълг, чл.32 от Закона за публичните финанси и раздел
XI от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново, Общински съвет Дряново
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Дряново да поеме краткосрочен общински
дълг, формиран от заем /кредитна линия/ от банкова институция, с цел
разплащане на междинни и окончателни плащания по европейски проекти със
следните параметри:
1.1. Максимален размер на дълга - до 300 000 лв.
1.2. Валута на дълга - български лева.
1.3. Вид на дълга - краткосрочен до 12 месеца.
1.4. Лихвени условия - до 3,5% фиксирана лихва.
1.5. Срок на погасяване - до 12 месеца считано от датата на подписване
на договора с банката.
1.6. Начин на погасяване - по погасителен план.
1.7. Начин на обезпечаване - вписване на залог върху всички настоящи
и бъдещи местни приходи и обща изравнителна субсидия.
1.8. Такси и комисионни: за проучване и анализ - до 0,15%, комисионна
за управление до 1% и комисионна за ангажимент до 1%.
1.9. Влияние на финансирането и на разходите по обслужване на дълга разходите по обслужване на кредита са до 875 лв месечно за лихва и до 250 лв
месечно комисионна за управление, а разходите по погасяване на главницата
ще бъдат за сметка на постъпления от възстановени средства по проекти с
европейско финансиране.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Дряново да проведе
процедура за избор на кредитна институция съгласно Раздел XI от Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
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дейности за следващите три години, и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Дряново.
3. За обезпечаване на отпуснатия кредит дава съгласие да бъде учреден
залог на вземане върху всички настоящи и бъдещи местни приходи и обща
изравнителна субсидия.
4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите
правни и фактически действия по подписването на договор за краткосрочен
общински заем и договор за залог.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ПРОТИВ

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

Въздържам се

9

Светлана Лакова

Въздържам се

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

ЗА
отс.

-

отс.
ЗА

ЗА – 7; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
на Общински съвет – Дряновo
Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 4. Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата
програма на Община Дряново за 2021г (вх.№2700-207/18.10.2021г) /Във
връзка с предложение от Председателя на УС на Дружеството за умствено и
психически увредени лица – Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №418
На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.124 ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет - Дряново извършва промени в бюджета на Община
Дряново, както следва:
1. Отпада обект „Изграждане на парна инсталация за нуждите на ДУПУЛ“
на стойност 13 803 лв, предвиден в дейност 1589 „Други служби и дейности по
социалното осигуряване, подпомагане на заетостта“ §5203 „Придобиване на
друго оборудване, машини и съоръжения“.
2. Включва обект „Закупуване на 10 броя климатици за нуждите на
Защитени жилища с. Царева ливада“ на стойност 13 803 лв в дейност 1589
„Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане на
заетостта“ §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“.
3. Задължава Кмета на общината да извърши необходимите промени,
считано от датата на взетото решение.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

2

Десислава Симеонова

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

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

ISO 9001:2015
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ПРОТИВ
ЗА
отс.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

отс.
ЗА

ЗА – 10; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 5. Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски
имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно
наемно плащане (вх.№2200-452/08.10.2021г) /Във връзка със заявление от
Николай Стоянов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №419
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.24а ал.6 т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.29 ал.4 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,
Общински съвет - Дряново дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 5
/пет/ години, без провеждане на търг или конкурс, имоти частна общинска
собственост, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор 23947.47.33 – площ 207 м2,
лозе, V категория,
- Поземлен имот с идентификатор 23947.47.50 – площ 543 м2,
лозе, V категория,
- Поземлен имот с идентификатор 23947.47.51 – площ 417 м2,
лозе, V категория,
- Поземлен имот с идентификатор 23947.47.243 – площ 373 м2,
лозе, V категория
на лицето Николай ************ Стоянов от гр. Дряново, ************.
2. Определя годишно наемно плащане в размер на 8 /осем/ лева на
декар за имотите посочени в пункт първи. Определената наемна цена е приета
като базисна за земеделски земи от общинския поземлен фонд при отдаване
под наем или аренда с Решение №268 от Протокол №28/28.01.2021г на
Общински съвет - Дряново.
3. Възлага на Кмета на Община Дряново да сключи договор за отдаване
под наем на процесните имоти на лицето, в който да бъдат заложени клаузи за
заплащане на добитата дървесна маса, по цена определена по Тарифа за
таксите,
приета
от
ОбС-Дряново
с
Решение
№155
на
Протокол
№16/29.06.2020г.
Поименно гласуване:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
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

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

отс.

отс.
ЗА

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 6. Предоставяне под наем на два броя паркоместа, находящи се в
Поземлен имот с идентификатор 23947.501.9539 по КК на гр. Дряново, ул.
„Шипка“ /до галерията/ (вх.№5800-143/15.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №420
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост,
чл.25 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие
за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години,
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на два броя паркоместа №6 и №7, разположени в Поземлен имот с ид.23947.501.9539 по КККР на гр.
Дряново, находящи се в гр. Дряново ул. „Шипка“ /до галерията/, съгласно
Схема №5, одобрена с Решение №456 от Протокол №40/29.06.2010г на ОбСДряново.
2. Утвърждава следните тръжни условия:
2.1. Начална месечна тръжна наемна цена за едно паркомясто от
паркинг, находящ се в гр. Дряново ул. „Шипка“ /до галерията/, съгласно Схема
№5 одобрена в т.I от Решение №456 от Протокол №40/29.06.2010г на
Общински съвет – Дряново: 18.00 /осемнадесет лева/ без ДДС (12 кв.м х 1.50
лева), съгласно Тарифата за базисни месечни наемни цени на имоти общински
собственост. Месечната наемна цена ще се актуализира тримесечно с индекса
на инфлация, обявен от НСИ, и ще важи за следващото тримесечие.
2.2. Да се запази предназначението на имота – паркинг, и да не се
развива друга стопанска дейност.
2.3. Наемателят няма право да преотдава наетото паркомясто.
2.4. Всяко едно паркомясто, представлява отделна обособена позиция.
Кандидатите имат право да участват за всяка една от обособените позиции.
Кандидатът посочва предлаганата от него месечна наемна цена за едно
паркомясто от паркинга.
За спечелил определеното паркомясто от паркинга се обявява
кандидатът, предложил най-висока месечна наемна цена, при ограниченията
произтичащи от тръжните условия.
2.5. Охраната и поддръжката на наетите паркоместа са за сметка на
наемателите.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
3. Възлага на Кмета на Община Дряново да организира публичния търг с
явно наддаване за отдаване под наем на определените паркоместата и сключи
договор със спечелилия кандидат.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

Въздържам се

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

5

Костадин Йорданов

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

ЗА
отс.
ЗА
Въздържам се

отс.
ЗА

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 7. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на
имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот /ПИ/ с
идентификатор 23947.501.2148 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново с
площ 689 кв.м, за който е отреден УПИ V от кв.21 по регулационния план на
града (вх.№2200-1456/20.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №421
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 2021 година (приета с Решение №267 от Протокол №28/28.01.2021г на
ОбС-Дряново), като в Раздел II. „Имоти, които Общината има намерение да
предложи за продажба през 2021г“ добавя т.27 „Поземлен имот с
идентификатор 23947.501.2148 по КК на град Дряново с площ 689 кв.м, за
който е отреден УПИ V от кв.21 по регулационния план на града“.
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.37 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие
да се открие процедура за продажба на общински имот - частна общинска
собственост, а именно: ПИ с идентификатор 23947.501.2148 по кадастралната
карта /КК/ на град Дряново с площ 689 кв.м, за който е отреден УПИ V от кв.21
по регулационния план на града, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Възлага на Кмета на общината да внесе в Общински съвет - Дряново
оценка за начална пазарна цена на имота, изготвена от независим лицензиран
експерт-оценител, както и да извърши всички фактически и правни действия за
провеждане на процедурата по продажба и сключване на договор с лицето
определено за купувач.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев
ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

отс.
ЗА
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5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

отс.
ЗА

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 8. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на
имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-174 от кв.9 по
плана на с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№2200-1176/20.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №422
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 2021 година (приета с Решение №267 от Протокол №28/28.01.2021г на
ОбС-Дряново), като в раздел II. „Имоти, които Общината има намерение да
предложи за продажба през 2021 “ добавя т.28 „УПИ VII-174 от кв.9 по плана
на с. Гостилица, общ. Дряново, с площ 672 кв.м“.
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.37 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие
да се открие процедура за продажба на общински имот - частна общинска
собственост, а именно: УПИ VII-174 от кв.9 по плана на с. Гостилица, общ.
Дряново, с площ 672 кв.м, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Възлага на Кмета на общината да внесе в Общински съвет - Дряново
оценка за начална пазарна цена на имота, изготвена от независим лицензиран
експерт- оценител, както и да извърши всички фактически и правни действия
за провеждане на процедурата по продажба и сключване на договор с лицето
определено за купувач.
Поименно гласуване:
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1

Галин Герганов

2

Десислава Симеонова

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

ЗА
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10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

отс.
ЗА

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 9. Даване на съгласие за изработване на проект за частично
изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/
за УПИ II от кв.2 по плана на кв. „Никоевци“, който е отреден за ПИ с
идентификатор 23947.507.13 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново
(вх.№ОБА3-04-41/11.10.2021г) /Във връзка със заявление от Мария Иванова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №423
I. Ha 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 проект за частично изменение на подробния
устройствен план - план за регулация за УПИ II от кв.2 по плана на кв.
„Никоевци“, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.507.13 по
кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново.
С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда промяна на уличната
регулация, като уличната регулационна линия на улици в участъка с о.т.8-9 и в
участъка с о.т.8-15-14 се поставят в съответствие по кадастралната граница на
ПИ с идентификатор 23947.507.13 по КК и площта на УПИ II от кв.2 след
промяната е с площ от 1020 м2, така както е показано в текстовата и графична
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

Десислава Симеонова

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

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА
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12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

отс.
ЗА

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 10. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение
дворищната регулация в кв.137 и кв.99 по регулационния план /РП/ на гр.
Дряново (вх.№ОБА3-38-16/14.10.2021г) /Във връзка със заявление на „УСПЕХ
ФИЛТЪР ССБ“ ЕООД, гр. София и Решение №302 от 29.03.2021г на ОбС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №424
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията,
във връзка с Протокол №6/05.10.2021г на ОЕСУТ при Община Дряново,
Общински съвет - Дряново одобрява проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на
дворищната регулация за кв.137 и кв.99 по РП на гр. Дряново.
С проектът за ЧИ на ПУП-ПРЗ се изменя дворищната регулация в кв.137
и кв.99 по РП на гр. Дряново, като са показани параметрите на застрояване в
имотите. Измененията представляват:
1. В кв.137
С план за регулация се променя:
- Заличат се урегулирани поземлени имоти - УПИ II-за „производствени и
складови дейности“ и УПИ III-за „озеленяване“ от кв.137;
- Образуват се три нови урегулирани поземлени имоти - УПИ IV, УПИ V и УПИ
VI от кв.137, като новообразуваният УПИ IV от кв.137 се отрежда за ПИ с
проектен идентификатор 23947.501.1066 по КК, УПИ V от кв.137 се отрежда за
ПИ с проектен идентификатор 23947.501.1065 по КК, а УПИ VI от кв.137 се
отрежда за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.1067 по КК;
- Новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат следните отреждания:
УПИ IV-за „производствени и складови дейности“, УПИ V-за „производствени и
складови дейности“ и УПИ VI-за „озеленяване“;
- След промяната новообразуваните урегулирани поземлени имоти са със
следната площ: УПИ IV-за „производствени и складови дейности“ – 1185 м2,
УПИ V-за „производствени и складови дейности“ – 16591 м2 и УПИ VI-за
„озеленяване“ – 3236 м2.
С план за застрояване се променя:
- За
новообразуваните
урегулирани
поземлени
имоти
УПИ
IV-за
„производствени и складови дейности“ и УПИ V-за „производствени и складови
дейности“
се
определя
типа
устройствена
зона
Пп
/предимно
производствена/, с начин на застрояване в имота свободно, съгласно
ограничителните линии на застрояване при максимална височина 10м, със
съответните показатели за плътност до 80%, коефициент на интензивност до
2,5 и озеленена площ до мин.20%.
2. В кв. 99
С план за регулация се променя:
- Заличава се урегулиран поземлен имот - УПИ V-за „обществено обслужване“
от кв. 99;
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- Образуват се два нови урегулирани поземлени имоти - УПИ XIII и УПИ XII от
кв.99, като новообразуваният УПИ XIII от кв.99 се отрежда за ПИ с проектен
идентификатор 23947.501.1069 по КК, а УПИ XII от кв.99 се отрежда за ПИ с
проектен идентификатор 23947.501.1068 по КК;
- Новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат следните отреждания:
УПИ ХIII-за „обществено обслужване“, а УПИ ХII-за „жилищно строителство";
- След промяната новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат
следната площ: УПИ ХIII-за „обществено обслужване“ – 1624 м2, а УПИ ХII-за
„жилищно строителство“ – 1886 м2.
С план за застрояване се променя:
- За новообразуваният УПИ ХIII-за „обществено обслужване“ се определя типа
устройствена зона - Оо /обществено обслужване/, с начин на застрояване в
имота свободно, съгласно ограничителните линии на застрояване при
максимална височина 10м, със съответните показатели за плътност до 60%,
коефициент на интензивност до 1,2 и озеленена площ до мин.40%.
- За новообразуваният УПИ ХII-за „жилищно строителство“ се определя типа
устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с начин на застрояване в
имота свободно, съгласно ограничителните линии на застрояване при
максимална височина 10м, със съответните показатели за плътност до 60%,
коефициент на интензивност до 1,2 и озеленена площ до мин.40%.
Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на
проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ, който е неразделна част от решението.
II. Възлага на Кмета на Община Дряново да изпрати настоящото
решение за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок от
получаването му в Общинска администрация - гр. Дряново.
III. На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Габровския административен съд.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 10

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

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/

Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/

Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 11. Даване на съгласие за изработването на проект за частично
изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване
/ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ I от кв.10 по плана на с. Туркинча (вх.№ОБА3-0444/19.10.2021г) /Във връзка със заявление от Ивайло Кънев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №425
I. Ha 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 и т.2 и
§8 ал.2 т.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Дряново
дава съгласие да се допусне изработването на проект за частично изменение
на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I от
кв.10 по плана на с. Туркинча, който е отреден за ПИ с идентификатор
73465.501.98 по кадастралната карта /КК/ на с. Туркинча.
С предложението за ЧИ на ПУП - ПРЗ се предвижда промяна на уличната
и дворищната регулация, както следва:
- Уличната регулационна линия на улица в участъка с о.т.37-51 да се постави
в съответствие по западната имотната граница на ПИ с идентификатор
73465.501.98 по КК;
- Да се заличи УПИ I от кв.10. Да се образуват два нови урегулирани
поземлени имота - УПИ VI и УПИ VII от кв.10. Новообразуваният УПИ VI да се
отреди за ПИ с проектен идентификатор 73465.501.540 по КК, а УПИ VII да се
отреди за ПИ с проектен идентификатор 73465.501.541 по КК;
- Новообразуваните урегулирани поземлени имоти - УПИ VI и УПИ VII от кв.10
да са с отреждане за „жилищни нужди“;
- За новообразуваните урегулирани поземлени имоти - УПИ VI и УПИ VII от
кв.10 да се определи типа устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с
начин на застрояване в имота свободно, съгласно ограничителните линии на
застрояване при максимална височина 10 м, със съответните показатели за
плътност до 60%, коефициент на интензивност до 1,2 и озеленена площ до
мин.40%.
Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на
предложението, което е неразделна част от решението.
II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

5370 Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19
тел: 0676/72961
e-mail: predsedatel@dryanovo.bg
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 03.11.2021г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
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

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

отс.

отс.
ЗА

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

5370 Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 12. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел.
кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно
трасе на водопровод, преминаващи през имот - публична общинска собственост
/ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 23947.501.9841 по
КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ II-„обществено обслужване“ от
кв.83 по РП на града (вх.№ОБА3-04-46/19.10.2021г) /Във връзка със заявление
на „ВСК Кентавър-ИЗ Динамика“ ООД, гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №426
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.193 ал.6 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за прокарване на
отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за
подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение
/НН/ и трасе на водопровод, преминаващи през имоти - публична общинска
собственост /ПОС/: ПИ с идентификатор 23947.501.9536 по КК /за
второстепенна улица/, в който участък попада улица с о.т.536-535, и ПИ с
идентификатор 23947.501.9810 по КК /за второстепенна улица/, в който
участък попадат улица с о.т.536Б-536д и улица с о.т.536в-536г-536д.
Двете трасета са необходими за захранване на ПИ с идентификатор
23947.501.9841 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ II-„обществено
обслужване“ от кв.83 по РП на гр. Дряново.
2. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

5

Костадин Йорданов

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

ПРОТИВ
ЗА
отс.
ЗА
ПРОТИВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

отс.
ЗА

ЗА – 9; ПРОТИВ – 2; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 13. Даване на съгласие за изработване на проект на частично
изменение на ПУП-ПР за УПИ V-за "зеленина" и УПИ VI от кв.68 по
регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-47/20.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №427
I. Ha

основание

чл.21

ал.1

т.8

и

т.11

от

Закона

за

местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2
т.6 и чл.62а ал.4 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Дряново дава съгласие за изработването на проект за частично изменение на
подробния устройствен план - план за регулация за УПИ V-за "зеленина" и УПИ
VI от кв.68 по РП на гр. Дряново.
С предложението за изменение на плана за регулация за УПИ V-за
„зеленина" и УПИ VI от кв.68 се предвижда промяна на уличната и дворищната
регулация, както следва:
- Регулационната линия на улица в участъка с о.т.332-333 да се измести на
северозапад с 2,5 м към УПИ VI и УПИ V-за „зеленина”, като по този начин се
увеличава широчината на улицата на 15 м, а площите на УПИ V-за „зеленина” и
УПИ VI се намаляват;
- Да се променят отрежданията: на УПИ V от кв.68 - от „зеленина” на
„производствени и складови дейности”, и на УПИ VI - от „Булгарплод” на
„производствени и складови дейности”;
- След промяната УПИ V е с площ от 1308 м2, а УПИ VI е с площ 14291 м2.
Новообразуваният УПИ V-за „производствени и складови дейности” се отрежда
за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.2501 по КК.
Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на
предложението за ЧИ на ПУП-ПР, което е неразделна част от настоящото
решение.
II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

2

Десислава Симеонова

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

ЗА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
3

Ивайло Лисичков

отс.

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

отс.
ЗА

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 14. Одобряване на отчета за разходите за командировки на
председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.07.2021г –
30.09.2021г. (вх.№0801-59/12.10.2021г)
Докл.: Светлана Лакова – председател на ПК „Финансово-икономическа
политика и контрол на обществените поръчки“.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №428
На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
Общински съвет – Дряново одобрява отчета за извършените разходи за
командировки на председателя на Общински съвет – Дряново Тодор Георгиев
за периода 01.07.2021г – 30.09.2021г в размер на 138,42 лв /сто тридесет и
осем лева и четиридесет и две стотинки/.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 10
Самоотвод: 1 – Тодор Георгиев

ЗА – 10;

ПРОТИВ – 0;

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.

…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 15. Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата
програма на Община Дряново за 2021г (вх.№0700-89/26.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №429
На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.124 ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет - Дряново извършва промени в бюджета на Община
Дряново, както следва:
1. Отпада обект „Подмяна на дограма на сградата на поликлиника гр.
Дряново“ на стойност 106 406 лв, предвиден в дейност 2122 „Общинска
администрация“ §5100 „Основен ремонт на ДМА“, в частта за финансиране с
целева субсидия от РБ.
2. В раздела на капиталовите разходи финансирани с целева субсидия от
РБ се включват обекти:
- „Основен ремонт на подблоково пространство на ул. „Камен Калчев“ №2628“ в дейност 2619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустрояването и регионалното развитие“, §5100 „Основен ремонт на
ДМА“ на стойност 37 970 лв.;
- „Основен ремонт на хидроизолация на ниска част на поликлиниката гр.
Дряново“ в дейност 2619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустрояването и регионалното развитие“, §5100 „Основен ремонт на
ДМА“ на стойност 31 800 лв;
- „Основен ремонт на трайна настилка пред жилищни сгради на ул. „Камен
Калчев“ №19-21“ в дейност 2619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустрояването и регионалното развитие“, §5100 „Основен
ремонт на ДМА“ на стойност 33 528 лв.
3. Стойността на обект „Основен ремонт на улица в с. Зая“, финансиран
с целева субсидия от РБ, се увеличава с 3108 лв (от 41571 лв става 44679 лв).
4. В раздела на капиталовите разходи финансирани със собствени
средства и преходни остатъци се включва обект „Подмяна на дограма на
сградата на поликлиника гр. Дряново“ на стойност 31 800 лева в дейност 2122
„Общинска администрация“ §5100 „Основен ремонт на ДМА“.
5. Задължава Кмета на общината да извърши необходимите промени,
считано от датата на взетото решение.
Поименно гласуване:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
1

Галин Герганов

ПРОТИВ

2

Десислава Симеонова

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

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

ЗА
отс.

отс.
ЗА

ЗА – 10; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№46
гр. Дряново, 28.10.2021 год.
ОТНОСНО: 16. Даване на съгласие за предоставяне на поземлени имоти –
общинска собственост за безвъзмездно ползване за целите на изпълнение на
проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата
Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Дряново – Трявна – в
сърцето на Балкана“ (вх.№0700-25/28.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №430
На основание чл.21 ал.2 във връзка с ал.1 т.8 и т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Дряново дава съгласие за предоставяне на поземлени имоти - общинска
собственост, за безвъзмездно ползване от ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ" за целите на изпълнение на проект
„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура
2000 чрез подхода ВОМР в територията на Местна инициативна група „Дряново
- Трявна - в сърцето на Балкана“ за период не по-кратък от периода за
осигуряване на устойчивост по чл.71 от Регламент 1303/2013г (пет години от
крайното плащане към бенефициера), включително да изгради 12 малки
влажни зони със стоящи води, с площ от 30 м2 и максимална дълбочина до 1 м,
за Обикновена блатна костенурка и 3 броя оборудвани пунктове за гасене на
пожари. Поземлените имоти предмет на предложението попадат в защитени
зони по Натура 2000 на територията на Община Дряново и представляват:
1. В защитена зона BG0000282 Дряновска
- ПИ с идентификатор 30418.39.188 по КК на
- ПИ с идентификатор 14458.4.42 по КК на с.
- ПИ с идентификатор 14859.126.12 по КК на

река
с. Зая;
Ганчовец;
с. Геша.

2. В защитена зона BG0000610 река Янтра
- ПИ с идентификатор 66977.33.49 по КК на с. Славейково;
- ПИ с идентификатор 66977.17.102 по КК на с. Славейково.
3. В защитена зона BG0000282 Дряновски манастир
- ПИ с идентификатор 12677.135.18 по КК на с. Царева ливада.
4. В защитена зона BG0000263 Скалско
- ПИ с идентификатор 66768.57.25 по КК на с. Скалско;
- ПИ с идентификатор 87463.89.78 по КК на с. Янтра.
Поименно гласуване:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

5

Костадин Йорданов

6

Милен Стоянов

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

отс.
ЗА
Самоотвод

отс.
ЗА

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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