График
за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии
за м. март 2022г
---------------------------------Заседания на постоянните комисии
28.03.2022г, понеделник, 14:00 часа
Заседателна зала на Община Дряново
ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“,
ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“,
ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“,
ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ и
ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

---------------------------------Заседание на Общински съвет – Дряново
31.03.2022г, четвъртък, 14:00 часа
Ритуална зала на Община Дряново
----------------------------------

Опис на материалите за заседанията на постоянните комисии и на
Общински съвет – Дряново към дата 11.03.2022г.
Материали за разглеждане в заседание на ОбС – Дряново:
1. Приемане на становище от Общински съвет – Дряново по Бизнес плана на „ВиК“ ООД
– Габрово за регулаторен период 2022-2026г, внесен в ОбС-Дряново от Управителя на
дружеството с писмо с изх.№РД02-739-5/02.03.2022г (вх.№2700-57/04.03.2022г)
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; Кмета на община Дряново.
- Внесено становище от Кмета на община Дряново с вх.№2700-57/10.03.2022г.
2. Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на Община Дряново с
начин на трайно ползване – ниви и утвърждаване на годишно наемно плащане
(вх.№0700-41/09.03.2022г) /Отдаване под наем чрез публичен търг на свободни
земеделски земи с начин на трайно ползване - ниви и изоставени ниви, за срок не подълъг от 10 стопански години, считано от стопанската 2022/2023 година./
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
Предложения, докладвани на Председателския съвет на 09.03.2022г, които се
подготвят за внасяне до заседанията на постоянните комисии:
3.

Бюджет 2022 на Община Дряново.

4. Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на плана за интегрирано
развитие на Община Дряново /ПИРО/ за 2021г.
5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2022г –
31.12.2022г.
6. Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Дряново за 2022г.
7. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост,
представляващ ПИ с идентификатор 40587.512.45 по КК на с. Куманите, заедно с
построената в него Сграда с идентификатор 40587.512.45.1 по КК на с. Куманите, общ.
Дряново /Във връзка с Решение №502 от 24.02.2022г/.
8. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост,
представляващ УПИ I за „производствена дейност - пункт за дестилация за ферментирали
плодови материали /казан/ от кв.34 по плана на с. Янтра, общ. Дряново с площ 316 кв.м,
заедно с построената в него Сграда /казан/ с площ 106 кв.м /Във връзка с Решение №503
от 24.02.2022г/.
9. Промяна вида на собствеността на имот публична общинска собственост: УПИ I-321
от кв.50 по плана на с. Гостилица - 4387 кв.м, заедно с построената в него Полумасивна
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жилищна сграда /училище/ - 776 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново, поради
отпадането на предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост.
Съгласие за откриване на процедура за продажба на УПИ I-321 от кв.50 по плана на с.
Гостилица - 4387 кв.м, заедно с построената в него Полумасивна жилищна сграда
/училище/ - 776 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново.
10. Промяна вида на собствеността на имот публична общинска собственост: УПИ XIII319 от кв.51 по плана на с. Гостилица - 1000 кв.м, заедно с построената в него Масивна
сграда /Училищна работилница/ - 304 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново,
поради отпадането на предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската
собственост. Съгласие за откриване на процедура за продажба на УПИ ХIII-319 от кв.51
по плана на с. Гостилица - 1000 кв.м, заедно с построената в него Масивна сграда
/Училищна работилница/ - 304 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново.
11. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска
собственост, а именно УПИ I от кв.31 по плана на с. Гостилица - 3194 кв.м, заедно с
построената в него Масивна жилищна сграда (Детска градина) - 2 ет. с площ 340 кв.м,
находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново.
12. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба на имот - общинска
собственост, представляващ Пивница в с. Скалско - 193 кв.м - на I-ви етаж от двуетажна
сграда; масивна; построена 1965 год. и 14,31 % идеални части, находяща се в УПИ IV-56
от кв.10 по плана на с. Скалско. АОС №248/27.10.1998г.
13. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба на имот - общинска
собственост, представляващ УПИ IX за жилищни нужди от кв.48 по плана на с. Гостилица
- 1228 кв.м.
14. Освобождаване от дължимата такса „Български пощи" ЕАД, гр. София.
15. Съгласие за откриване на процедура по поставяне на паметник на загиналите
във войните от 1877г до 1945г в имот частна общинска собственост пред НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий“ с. Гоздейка.
Внесена подписка от Председателя на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Гоздейка, за
разрешение за изграждане на паметник и паметни плочи в памет на загиналите за
национална свобода и независимост 1877 – 1945 год. от селата Катранджии,
Косарка, Керека, Маноя (вх.№6100-23/28.02.2022г) - Подписката е внесена до
Кмета на община Дряново и до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“.
16. Наем на земеделска земя - заявител Камелия Бурмова
17. Допускане на ПУП—ПР — заявител Антон Стоянов
Материали за разглеждане само в заседанията на постоянните комисии:
18. Внесена подписка от Председателя на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Гоздейка,
за връщане на името на селото, с което е известно от времето на богомилите до 90те години на 20-ти век - село Гвоздейка (вх.№6100-24/28.02.2022г)
- Подписката е внесена до Кмета на община Дряново, до Председателя на ОбС и до
Областния управител на област Габрово.
За становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ.
19. Писмо от Председателя на УС на Сдружение „Ловно рибарско дружество
„Стринава“ – гр. Дряново за желание за закупуване на общински имоти:
 ПИ с ид. 73465.501.183 по КК на с. Туркинча с площ 45 кв.м, заедно с
построената в имота сграда – Селскостопанска сграда–казани, 45 кв.м (АОС
№3286/11.11.2021г);
 ПИ с ид. 38710.501.164 по КК на с. Косарка с площ 22 кв.м, заедно с
построената в имота сграда – Промишлена сграда-казани, 22 кв.м (АОС
№78/31.01.1996г).
20. Молби за еднократна финансова помощ за новородени деца
ПК „ЗСДЖН“.
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