ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 06.06.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: Приемане на дневния ред за заседанието на ОбС-Дряново.
…………………………………………
След проведено обсъждане и гласуване, с 11 /единадесет/ гласа ЗА, нула гласа
ПРОТИВ и нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Изказвания, питания, становища и предложения на общински
съветници и граждани.

2.

Актуализация на бюджета на Детски ясли гр. Дряново и включване на
обект в капиталовата програма за 2022г (вх.№2400-5/25.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

3.

Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на
акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в
редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с
вх.№2700-105/11.05.2022г /Изх.№РД-10-1614 от 09.05.2022г на
МБАЛ/ (вх.№2700-105/18.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

4.

Утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина (вх.№070073/20.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

5.

Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор
38710.501.164 по КК на с. Косарка, заедно с построената в него
Сграда с идентификатор 38710.501.164.1 по КК на с. Косарка, община
Дряново (вх.№2200-1610/23.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.

Даване на съгласие за поставяне на линеен отводнител на местен
общински път – ПИ с идентификатор 14458.154.4 по кадастралната
карта /КК/ на землище Ганчовец, с цел за заустване на повърхностни
води в съществуващ плочест водосток, находящ се в поземлен имот публична общинска собственост /ПОС/ - ПИ с идентификатор
14458.154.3 по КК (вх.№2200-645/23.05.2022г) /Във връзка със
заявление от Петър Манолов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
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7.

Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение
на ПУП – План регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ II48, 49 от кв.2 по плана на с. Соколово (вх.№ОБА3-04-1/23.05.2022г)
/Във връзка със заявление от Петранка Новосад/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.

Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение
на ПУП – план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за УПИ I-86 от кв.6 по
плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-10/12.05.2022г) /Във връзка със
заявление от Петър Илиев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.

Одобряване на проекти на Подробен устройствен план – парцеларен
план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на
ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и
подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлени имоти публична общинска собственост, необходими за захранване на ПИ с
идентификатор 23947.69.99, местност “Вехти лозя” по кадастралната
карта /КК/ на гр. Дряново за изграждане на обект за жилищни нужди
(вх.№ОБА3-38-9/23.05.2022г) /Във връзка със заявление от Спиридон
Михайлов и Решение №446 от 26.11.2021г на ОбС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10. Одобряване на проект на частично изменение на ПУП-ПР за кв.83,
кв.113 и кв.120 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА338-43/23.05.2022г) /Във връзка с Решение №414 от 28.09.2021г на
ОбС/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
11. Предложение с вх.№ОБА3-03-3/25.05.2022г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел.
кабел – средно напрежение /СрН/, преминаващо през поземлени имоти публична общинска собственост и частна собственост, необходимо за
захранване на ПИ с идентификатор 32319.42.6 по кадастралната карта
на с. Игнатовци.
2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план
– парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за
подземно трасе на ел. кабел – средно напрежение /СрН/, преминаващо
през поземлени имоти - публична общинска собственост и частна
собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор
32319.42.6 по кадастралната карта на с. Игнатовци.
/Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
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12. Приемане на изменение в чл.19а от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията
на Община Дряново (вх.№0801-29/30.05.2022г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет –
Дряново.
…………………………………………
 Предложение с вх.№ОБА3-03-2/25.05.2022г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод,
преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост,
необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по
кадастралната карта на с. Игнатовци.
2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе
на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11
по кадастралната карта на с. Игнатовци.
/Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
Материалът е гласуван като т.11 в дневния ред, но е изтеглен от Вносителя
преди обсъждане на предложението в 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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 2. Актуализация на бюджета на Детски ясли гр. Дряново и
включване на обект в капиталовата програма за 2022г (вх.№24005/25.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №568
На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.124 ал.2 и чл.125 ал.1 т.1 от Закона
публичните финанси, Общински съвет - Дряново одобрява извършването
промени в бюджета на Детски ясли - Дряново и включване в разчета
капиталови разходи за 2022г обект „Козирка на тераси на Детски ясли“
стойност 22 000 лв, както следва:

за
на
за
на

1. Капиталовата програма на Детски ясли гр. Дряново да се увеличи по
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със сумата
22 000 лв.
2. Да се намали §1030 „Текущ ремонт" в дейност 1431 „Детски ясли“ със
сумата 22 000 лв.
3. Задължава кмета на община Дряново да извърши необходимите
промени, считано от датата на взетото решение.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

отс.

отс.

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
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…………………………………………
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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 3. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на
акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в редовно
годишно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с вх.№2700105/11.05.2022г /Изх.№РД-10-1614 от 09.05.2022г на МБАЛ/ (вх.№2700105/18.05.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №569
На основание чл.18, във връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от
капитала на търговските дружества, Общински съвет - Дряново дава мандат на
Николай ********** Карагьозов - представител на Община Дряново в Общото
събрание на акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р
Тота Венкова“ АД - гр. Габрово да гласува:
1. По т.1 от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2021г - ЗА.
2. По т. 2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2021г, заверен от регистрирания одитор - ЗА.
3. По т.3 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за
дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2021г - ЗА.
4. По т.4 от дневния ред: Приемане на консолидиран годишен финансов
отчет за 2021г, заверен от регистрирания одитор - ЗА.
5. По т.5 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за
2021г. - ЗА.
6. По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2021г - ЗА.
7. По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022г - ЗА.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 11

ЗА – 11;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Председател
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряново
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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 4. Утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина
(вх.№0700-73/20.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №570
На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.66 ал.2 т.3 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), Общински съвет - Дряново:

ДРЕБНА

СРЕДНА

ЕДРА

1

Размер и
качество на
асортимента

Категория
дървесина

1. Утвърждава цени за продажба на стояща дървесина на корен по
ценоразпис от общински горски територии, по реда на чл.71 ал.1 т.7 от
НУРВИДГТДОСПДНГП, както следва:

2
Трупи за бичене
над 50 см
Трупи за бичене
от 30 до 50 см
Трупи за бичене
от 18 до 29 см
Трупи
от 15 до 17 см
Обли греди
Технологична
дървесина
Ритловица
Технологична
дървесина
Обли
занаятчийски
материали

ISO 9001:2015

Цена на 1 пл. куб. м /лв без ДДС/

Бял
бор

Черен
бор

Смърч
и ела

Бук, дъб,
габър и
др.
твърди
широколистни

3

4

5

6

7

8

9

165

155

180

202

120

110

250

160

150

170

180

110

105

220

155

150

160

170

90

90

180

140

130

150

160

90

90

170

140

130

150

160

80

80

160

74

74

74

82

79

70

85

80

80

80

-

-

-

-

74

74

74

82

79

70

85

110

110

110

130

90

100

130
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Липа

Акация,
трепетлика,
бреза и
меки
широколистни

Орех,
явор.
ясен,
бряст и
горско
плодни
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ДЪРВА

1

Размер и
качество на
асортимента

Категория
дървесина

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

2
Дърва за огрев
Технологична
дървесина

Цена на 1 пл. куб. м /лв без ДДС/

Бял
бор

Черен
бор

Смърч
и ела

Бук, дъб,
габър и
др.
твърди
широколистни

Липа

Акация,
трепетлика,
бреза и
меки
широколистни

Орех,
явор.
ясен,
бряст и
горско
плодни

3
74

4
74

5
74

6
82

7
79

8
70

9
85

74

74

74

82

79

70

85

ДРЕБНА

СРЕДНА

ЕДРА

1

Размер и
качество на
асортимента

Категория
дървесина

2. Утвърждава цени за продажба на дървесина от общински горски
територии по чл.71 ал.1 т.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП за дървесина от склад,
както следва:

2
Трупи за бичене
над 50 см
Трупи за бичене
от 30 до 50 см
Трупи за бичене
от 18 до 29 см
Трупи
от 15 до 17 см
Обли греди
Технологична
дървесина
Ритловица
Технологична
дървесина
Обли
занаятчийски
материали

ISO 9001:2015

Цена на 1 пл. куб. м /лв без ДДС/

Бял
бор

Черен
бор

Смърч
и ела

Бук, дъб,
габър и
др.
твърди
широколистни

3

4

5

6

7

8

9

195

185

210

232

150

140

280

190

180

200

210

140

135

250

185

180

190

200

120

120

210

170

160

180

190

120

120

200

170

160

180

190

110

110

190

98

98

98

106

99

100

115

110

110

110

-

-

-

-

98

98

98

106

99

100

115

140

140

140

160

110

130

160

ISO 9001:2015
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Липа

Акация,
трепетлика,
бреза и
меки
широколистни

Орех,
явор.
ясен,
бряст и
горско
плодни
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ДЪРВА

1

Цена на 1 пл. куб. м /лв без ДДС/

Размер и
качество на
асортимента

Категория
дървесина

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

2
Дърва за огрев
Технологична
дървесина
Обли
занаятчийски
материали

Бял
бор

Черен
бор

Смърч
и ела

Бук, дъб,
габър и
др.
твърди
широколистни

Липа

Акация,
трепетлика,
бреза и
меки
широколистни

Орех,
явор.
ясен,
бряст и
горско
плодни

3
98

4
98

5
98

6
106

7
99

8
100

9
115

98

98

98

106

99

100

115

140

140

140

160

110

130

160

3. Отменя Решение №155 от Протокол №16/29.06.2020г на ОбС-Дряново.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

отс.

отс.

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 5. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на
имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор
38710.501.164 по КК на с. Косарка, заедно с построената в него Сграда с
идентификатор 38710.501.164.1 по КК на с. Косарка, община Дряново
(вх.№2200-1610/23.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №571
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 вр. с ал.2, предл. четвърто от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.35 ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.37 ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет - Дряново дава съгласие да се открие процедура за продажба на
общински имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор
38710.501.164 по КК на с. Косарка, заедно с построената в него Сграда с
идентификатор 38710.501.164.1 по КК на с. Косарка, общ. Дряново, чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Възлага на Кмета на община Дряново да внесе в Общински съвет Дряново оценка за начална пазарна цена на имота, изготвена от независим
лицензиран експерт-оценител, както и да извърши всички фактически и правни
действия за провеждане на процедурата по продажба и сключване на договор с
лицето определено за купувач.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

ЗА
отс.

отс.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 6. Даване на съгласие за поставяне на линеен отводнител на
местен общински път – ПИ с идентификатор 14458.154.4 по кадастралната
карта /КК/ на землище Ганчовец, с цел за заустване на повърхностни води в
съществуващ плочест водосток, находящ се в поземлен имот - публична
общинска собственост /ПОС/ - ПИ с идентификатор 14458.154.3 по КК
(вх.№2200-645/23.05.2022г) /Във връзка със заявление от Петър Манолов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №572
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.59 ал.1 и чл.193 ал.6 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за
поставяне на линеен отводнител напречно на местен общински път - ПИ с
идентификатор 14458.154.4 по кадастралната карта на землище Ганчовец, по
начина показан на Лист 15.1 „Вертикална планировка и отводняване на ПИ
14458.154.1“, който е приложение към част „Пътна и ОБД“ на техническия
проект за обект „Мотел, заведение за обществено хранене и паркинг“, с цел
заустване на повърхностни и дъждовни води от площадката на имота и от
линейния отводнител на местния общински път в съществуващ плочест
водосток, находящ се в поземлен имот публична общинска собственост - ПИ с
идентификатор 14458.154.3 по КК.
II. Възлага на Главния архитект
необходимите действия по ЗУТ.

на

Община

Дряново

да

проведе

Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

ЗА
отс.

отс.
ЗА
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11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 7. Даване на съгласие за изработване на проект за частично
изменение на ПУП – План регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ II48, 49 от кв.2 по плана на с. Соколово (вх.№ОБА3-04-1/23.05.2022г) /Във
връзка със заявление от Петранка Новосад/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №573
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
за допускане изработването на проект за частично изменение на подробния
устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ
II-48,49 от кв.2 по плана на с. Соколово.
С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвиждат следните промени:
- Да се промени уличната регулация на улица в участъка с о.т.1-2-3
/проектирана и нереализирана /, като част от улицата с о.т.1-2 да спре до
границата на ПИ 49 и да се постави нова о.т.2а, като по този начин се образува
задънена улица с дължина до 100 м. Да се заличи оставащата част от улицата в
участъка от о.т.2-3 преминаваща през поземлени имоти ПИ 48 и ПИ 49, като по
този начин се увеличава площта на УПИ II-48,49 и след промяната е 1074 м2.
- Да се промени отреждането на УПИ II-48,49 от кв.2 от „жилищни нужди“ на
„за инженерно-техническа инфраструктура - за производство на ел. енергия от
фотоволтаици".
С предложението за ЧИ на ПУП-ПЗ се създава нов устройствен режим
със съответните параметри на застрояване. За променения УПИ II-48,49 от кв.2
да се определи устройствена зона „ПС“ (високо технологична производствена
зона - за производство на ел. енергия от фотоволтаици), с начин на
застрояване в имота свободно, съгласно ограничителната линия на застрояване
при максимална височина 10 м, с показатели за плътност и интензивност на
застрояване, както следва:
 височина на застрояване - мах до 10м;
 плътност на застрояване - до 50%;
 коефициент на интензивност: до 1,5;
 озеленена площ: мин. 40%;
 свободно застрояване: е.
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Така направените промени са показани в текстовата и графична част на
предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ, което е неразделна част от настоящото
решение.
II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

отс.

отс.

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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 8. Даване на съгласие за изработване на проект за частично
изменение на ПУП – план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за УПИ I-86 от кв.6 по
плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-10/12.05.2022г) /Във връзка със
заявление от Петър Илиев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №574
I. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.134 ал.2 т.1 от
Закона за устройство на територията и §8 ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ, Общински
съвет - Дряново дава съгласие за допускане изработването на проект за
частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на
ПУП-ПР/ за УПИ I-86 от кв.6 по плана на с. Гостилица.
С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда промяна на
уличната и дворищната регулация, както следва:
- Уличната регулационна линия на улици в участъка с о.т.31-22 и в участъка
24-23 да се поставят в съответствие по част от североизточната и по част от
югозападната имотна граница на ПИ 86.
- Вътрешната регулационна линия между УПИ I-86 и УПИ III от кв.6 да се
постави в съответствие по имотните граници на ПИ 86 по плана на с.
Гостилица.
- УПИ I-86 запазва своето отреждане за „жилищни нужди".
Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на
предложението за ЧИ на ПУП-ПР.
II. 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

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова
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10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 9. Одобряване на проекти на Подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе
на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно
трасе на водопровод, преминаващи през поземлени имоти - публична общинска
собственост, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99,
местност “Вехти лозя” по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново за
изграждане на обект за жилищни нужди (вх.№ОБА3-38-9/23.05.2022г) /Във
връзка със заявление от Спиридон Михайлов и Решение №446 от 26.11.2021г
на ОбС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №575
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията,
във връзка с Решение №446 от Протокол №47/26.11.2021г на ОбС Дряново,
Протокол №4/16.05.2022г на ОЕСУТ при Община Дряново, Общински съвет Дряново:
1. Одобрява проекти за ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура - за
подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение
/НН/ и подземно трасе на водопровод, необходими за захранване на ПИ с
идентификатор 23947.69.99, местност „Вехти лозя“ по КК на гр. Дряново.
С проектите на ПУП-ПП е показан пътят на проектираните трасета,
както следва:
- Трасето на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/
започва от стълб НН №2 /извод „Помпа"/, находящ се в ПИ с идентификатор
23947.69.90 по КК с НТП - за селскостопански, ведомствен, горски път,
преминава през него и достига до имота на собственика - ПИ с идентификатор
23947.69.99 по КК. Дължината на трасето е 20,20 м и площ на сервитута 80,80
м2.
- Трасето на водопровод започва от съществуващ външен водопровод Е Ø-150
мм, находящ се в ПИ с идентификатор 23947.70.648 по КК /ПС „Никоевци“/,
продължава по ПИ с идентификатор 23947.70.561 по КК с НТП - път III-4041 държавна собственост (ДС), ПИ с идентификатор 23947.184.561 по КК с НТП път III-4041 (ДС), ПИ с идентификатор 23947.69.90 по КК с НТП - за
селскостопански, ведомствен, горски път, и достига до имота на собственика ПИ с идентификатор 23947.69.99 по КК. Дължина на трасето е 138,30 м и площ
на сервитута 195,02 м2.
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2. 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.
3. 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: 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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 10. Одобряване на проект на частично изменение на ПУП-ПР за
кв.83, кв.113 и кв.120 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-3843/23.05.2022г) /Във връзка с Решение №414 от 28.09.2021г на ОбС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №576
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията,
във връзка с Решение №414 от Протокол №43/28.09.2021г на ОбС Дряново,
Протокол №4/16.05.2022г на ОЕСУТ при Община Дряново, Общински съвет Дряново одобрява проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията за
урегулирани поземлени имоти в кв.113, кв.83 и кв.120 по РП на гр. Дряново.
С проекта за ЧИ на ПУП-ПР се изменя:
1. В кв.113.
- Регулационната линия между УПИ I-„зеленина“ и УПИ II-„спортен терен“ от
кв.113 по РП на гр. Дряново се поставя в съответствие по кадастралната
граница на ПИ с идентификатор 23947.501.2073 по КК на града.
- Югоизточната регулационна линия на УПИ I-„зеленина“ се поставя в
съответствие по североизточната кадастралната граница на поземлени имоти с
идентификатор 23947.501.1361 и 23947.501.2078 по КК.
- Североизточната регулационната линия на УПИ I-„зеленина“ се поставя по
начина показан в графичната част на проекта за изменение на ПУП.
2. В кв.83.
- Югоизточната регулационната линия на УПИ IV - за „производствени и
складови дейности“ от кв.83 по РП се измества навътре, като по този начин се
намалява площта на УПИ IV, която след промяната е 2611 м2.
3. В кв.120.
- Североизточната регулационната линия на УПИ III-„зеленина“ от кв.120 по
РП на града се поставя по начина показан в графичната част на проекта за
изменение на ПУП.
Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на
проекта за ЧИ на ПУП-ПР, който е неразделна част от настоящото решение.
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.
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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: 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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 11. Предложение с вх.№ОБА3-03-3/25.05.2022г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел –
средно напрежение /СрН/, преминаващо през поземлени имоти - публична
общинска собственост и частна собственост, необходимо за захранване на ПИ с
идентификатор 32319.42.6 по кадастралната карта на с. Игнатовци.
2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе
на ел. кабел – средно напрежение /СрН/, преминаващо през поземлени имоти публична общинска собственост и частна собственост, необходимо за
захранване на ПИ с идентификатор 32319.42.6 по кадастралната карта на с.
Игнатовци.
/Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №577
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.59 ал.1 и чл.193 ал.6 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет - Дряново:
1. Дава съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел средно напрежение /СрН/, преминаващо през поземлени имоти - публична
общинска собственост и частна собственост, необходимо за захранване на ПИ с
идентификатор 32319.42.6 по кадастралната карта на с. Игнатовци.
II. На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а ал.1, чл.124б ал.1, във връзка с чл.59 и
чл.60 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Дряново:
1. Одобрява задание съставено от заявителя, в качеството му на
възложител, за изработване на проект на подробен устройствен план парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе
на ел. кабел - средно напрежение /СрН/, преминаващо през поземлени имоти публична общинска собственост и частна собственост, необходимо за
захранване на ПИ с идентификатор 32319.42.6 по кадастралната карта на с.
Игнатовци.
2. Разрешава изработването на проект на ПУП-ПП за довеждащата
инфраструктура - трасе за подземно трасе на ел. кабел - средно напрежение
/СрН/, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост и
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частна собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор
32319.42.6 по кадастралната карта на с. Игнатовци.
С предложението за проект на ПУП-ПП е показан пътят на
проектираното трасе. Трасето започва от съществуващ стълб средно
напрежение, находящ се в ПИ с идентификатор 32319.41.11 по КК /имот
собственост на възложителя/, преминава през ПИ с идентификатор 32319.41.12
с НТП нива - частна собственост /има сключен договор със собственика на
имота/, продължава по ПИ с идентификатор 32319.41.22 с НТП - местен път
/публична общинска собственост/ и достига до ПИ с идентификатор 32319.42.6
/собственост на възложителя/.
Общата дължина на трасето е 144 м. Определена е сервитутна зона с
ширина 2,1 м – 0,6 м от едната страна и 1,5 м от другата страна за частта на
трасето преминаваща в урбанизирана територия, и сервитутна зона с ширина
от 4 м - по 2 м от двете страни за частта на трасето преминаваща през
земеделска територия.
Трасето на ел. кабел е проектирано въз основа на Предварително
становище на условията на присъединяване на обект на клиент към
електроразпределителната мрежа с изх.№ ПУПРОК-6922/30.08.2021г на ЕРПСЕВЕР гр. Варна.
Изработването на проекта на ПУП-ПП да се извърши при спазване на
следните условия:
- Обхват на плана: ПИ с ид.32319.41.11, ПИ с ид.32319.41.22, ПИ с
ид.32319.41.12 и ПИ с ид.32319.42.6 по КК на с. Игнатовци.
- ПУП-ПП да се изработи при условията на чл.12, чл.18, чл.59 ал.1, чл.60,
чл.109 ал.1; чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ.
- Да се представят становища от експлоатационни дружества свързани с
процедурата;
- ПУП-ПП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и
всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството
на територията.
- ПУП-ПП да се представи за разглеждане в Община Дряново в едногодишен
срок от датата на разрешаването му.
3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
Поименно гласуване:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

отс.

отс.

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
№58
гр. Дряново, 30.05.2022 год.
ОТНОСНО: 12. Приемане на изменение в чл.19а от Наредбата за определянето
и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Дряново (вх.№0801-29/30.05.2022г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №578
На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет – Дряново:
I. Отменя Решение №315 от Протокол №34/27.04.2021г на Общински
съвет – Дряново.
II. Изменя чл.19а ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, както
следва:
„(1) Такса за ползване на паркомясто на паркинг Дряновски манастир I-ва част и паркинг Дряновски манастир II-ра част, както следва:
Било: - 1 /един/ лев на час за леки автомобили и мотори;
Става: - 2 /два/ лева за престой до два часа за леки автомобили и
мотори. За всеки започнат час след втория се начислява по 1 /един/
лев. За престой от 24 часа - 10 /десет/ лева.
Било: - 2 /два/ лева на час за микробус;
Става: - 5 /пет/ лева за престой до два часа за микробуси до 18 места.
За всеки започнат час след втория се начислява по 3 /три/ лева. За
престой от 24 часа - 15 /петнадесет/ лева.
Било: - 3 /три/ лева на час за автобуси и други МПС;
Става: - 10 /десет/ лева за престой до два часа за автобуси и други
МПС. За всеки започнат час след втория се начислява по 5 /пет/ лева.
За престой от 24 часа - 20 /двадесет/ лева.
III. Допълва чл.19а с нова ал.3 със следния текст: „Не се събира такса за
моторни превозни средства на служители на Светия синод, на служители на
Дряновски манастир „Свети Архангел Михаил”, както и на фирми, организации,
доставчици и други за товаро-разтоварна дейност на търговските обекти на
територията на Дряновския манастир.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
IV. Изменението на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, на
основание чл.37 ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.109 ал.2, изр.
първо, предл. второ от Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
Дряново, да се разгласи на населението на общината чрез публикуването му на
интернет страницата на Община Дряново, от която дата влиза в сила.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

отс.

отс.

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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