ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 06.07.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 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. Приемане на Наредба за условията за финансово подпомагане на
спортните клубове в Община Дряново (вх.№0700-80/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.
3. Даване на съгласие за разкриване на 7 броя социални услуги от
резидентен тип „Център за грижа за лица с психични разстройства,
намиращи се на адрес: гр. Дряново, ул. „Железничарска“ №2, община
Дряново, от месец юли 2022г със средства за издръжка на услугите по
проект BG05M9OP001-2.090-0015-C01 „Нова дългосрочна грижа за
възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги –
Център за грижа за лица с психични разстройства – град Дряново“,
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020г (вх.№0700-78/20.06.2022г) /Във връзка с Решение №410
от 28.09.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.
4. Одобряване на промяна в структурата на Община Дряново (вх.№070079/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.
5. Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма
на Община Дряново за 2022г, финансирани със средства от преходни
остатъци от 2021г (вх.№0700-76/16.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
6. Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма
на Община Дряново за 2022г, финансирани със средства от целева
субсидия (вх.№0700-77/16.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
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7. Свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Габрово,
насрочено за 05 юли 2022г (вх.№2700-121/14.06.2022г) /Във връзка с
Покана с изх.№РД-02-2266 от 09.06.2022г на Управителя на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
8. Приемане на финансов отчет за периода 01.01.2021г - 31.12.2021г на
„Регионалното депо за отпадъци – Севлиево“ ООД (вх.№580091/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 158/802 идеални
части от УПИ IV-75 за „жилищни нужди“ от кв.17 по плана на с.
Караиванца. Определяне на експертна оценка за продажба на 158/802
идеални части от УПИ IV-75 от кв.17 по плана на с. Караиванца
(вх.№2200-2054/09.06.2022г) /Във връзка с Решение №504 от
24.02.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.
10. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения - част
от недвижим имот частна общинска собственост, представляващ СОС с
ид.23947.501.670.5.2 по КК на гр. Дряново, разположен в сграда с
ид.23947.501.670.5 по КК на гр. Дряново, находяща се в гр. Дряново,
ул. „Шипка" №165 (вх.№0700-81/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.
11. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор
73465.501.183 по КК на с. Туркинча, заедно с построената в него
Сграда с идентификатор 73465.501.183.1 по КК на с. Туркинча, общ.
Дряново (вх.№4800-15/22.06.2022г) /Във връзка с Решение №564 от
28.04.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
12. Определяне на начална тръжна пазарна цена 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, общ.
Дряново (вх.№2200-1610/22.06.2022г) /Във връзка с Решение №571
от 30.05.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

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 06.07.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
13. Предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд
(вх.№2200-706/22.06.2022г) /ПИ с ид.23947.47.101, местност “Манга”,
по КК на гр. Дряново, във вр.с молба от Върбан Върбанов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
14. Предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд
(вх.№2200-937/22.06.2022г) /ПИ с ид.23947.68.24, местност “Вехти
лозя”, по КК на гр. Дряново, във вр.с молба от Ганка Недева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
15. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-146/22.06.2022г)
/За КК на с. Янтра, във връзка със заявление с вх.№01-67582230.11.2021г на АПИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
16. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-149/22.06.2022г)
/За КК на гр. Дряново, във връзка със заявления с вх.№№01-105839,
01-105812 и 01-105767 от 24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
17. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-147/22.06.2022г)
/За КК на земл. Царева ливада, във връзка със заявления с вх.№01105897-24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
18. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-148/22.06.2022г)
/За КК на с. Ганчовец, във връзка със заявление с вх.№01-10593724.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП.
19. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-145/22.06.2022г)
/За КК на земл. Длъгня, във връзка със заявление с вх.№01-10587224.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
…………………………………………


Материал, отпаднал от проекта за дневен ред - 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
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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, включен като т.15 в проекта за дневен ред, отпада при
гласуването на дневен ред.
…………………………………………
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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 2. Приемане на Наредба за условията за финансово подпомагане
на спортните клубове в Община Дряново (вх.№0700-80/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №579
На основание чл.21 ал.2, предл. второ от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка чл.20 във връзка с чл.17
ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.133 ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта
и чл.76 ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Дряново
РЕШИ:
I. Приема Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните
клубове в Община Дряново, съгласно приложения към настоящото
предложение проект.
II. Настоящото решение и наредба, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и
чл.109 ал.2, изр. първо, предложение 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 им на интернет страницата на Община Дряново,
от която дата влиза в сила наредбата.
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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 3. Даване на съгласие за разкриване на 7 броя социални услуги от
резидентен тип „Център за грижа за лица с психични разстройства, намиращи
се на адрес: гр. Дряново, ул. „Железничарска“ №2, община Дряново, от месец
юли 2022г със средства за издръжка на услугите по проект BG05M9OP0012.090-0015-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с
увреждания – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с
психични разстройства – град Дряново“, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-78/20.06.2022г) /Във
връзка с Решение №410 от 28.09.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №580
На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.8 и т.23, чл.17 ал.1
т.7 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.17 ал.1 т.2 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) във връзка
с §1 т.15 от ДР на ЗСУ и Административен договор BG05M9OP001-2.090-0015C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, Общински съвет Дряново
РЕШИ:
1. Дава съгласие за разкриване на следните социални услуги:
1.1. "Център за грижа за лица с психични разстройства №1" с адрес:
5370 гр. Дряново, ул. „Железничарска" №2, общ. Дряново, представляващ
сграда с идентификатор 23947.501.9715.10 по КК на гр. Дряново;
1.2. "Център за грижа за лица с психични разстройства №2" с адрес:
5370 гр. Дряново, ул. „Железничарска" №2, общ. Дряново, представляващ
сграда с идентификатор 23947.501.9715.9 по КК на гр. Дряново;
1.3. -"Център за грижа за лица с психични разстройства №3" с адрес:
5370 гр. Дряново, ул. „Железничарска" №2, общ. Дряново, представляващ
сграда с идентификатор 23947.501.9715.8 по КК на гр. Дряново;
1.4. "Център за грижа за лица с психични разстройства №4" с адрес:
5370 гр. Дряново, ул. „Железничарска" №2, общ. Дряново, представляващ
сграда с идентификатор 23947.501.9715.7 по КК на гр. Дряново;
1.5. "Център за грижа за лица с психични разстройства №5" с адрес:
5370 гр. Дряново, ул. „Железничарска" №2, общ. Дряново, представляващ
сграда с идентификатор 23947.501.9715.6 по КК на гр. Дряново;
1.6. "Център за грижа за лица с психични разстройства №6" с адрес:
5370 гр. Дряново, ул. „Железничарска" №2, общ. Дряново, представляващ
сграда с идентификатор 23947.501.9715.5 по КК на гр. Дряново;
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1.7. "Център за грижа за лица с психични разстройства №7" с адрес:
5370 гр. Дряново, ул. „Железничарска" №2, общ. Дряново, представляващ
сграда с идентификатор 23947.501.9715.4 по КК на гр. Дряново,
в изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.090-0015-C01 „Нова дългосрочна
грижа за възрастните и хората с увреждания - предоставяне на новите услуги Център за грижа за лица с психични разстройства - град Дряново", процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0012.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2
- предоставяне на новите услуги" на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020 и да предприеме последващите, съгласно
„Указания за осигуряване на съответствие на проектите за предоставяне на
услугите в Дневните центрове и Центровете за грижа, чиято инфраструктура е
изградена по ОПРР 2014-2020, с приложимия режим по държавна помощ и за
изискванията към съдържанието на актовете за възлагане на услуги от общ
икономически интерес" действия.
2. Възлага на Кмета на община Дряново да издаде заповеди за
разкриване на новите социални услуги от месец юли 2022 г.
3. Социалните услуги, разкрити по проект „Нова дългосрочна грижа за
възрастните и хората с увреждания - предоставяне на новите услуги - Център
за грижа за лица с психични разстройства - град Дряново", Административен
договор BG05M9OP001-2.090-0015-C01 по ОП РЧР се предоставят без
заплащане на такси за срок до 12 месеца.
4. Възлага на Кмета на община Дряново изпълнението
нататъшните процедури за обезпечаване на дейностите.

на

по-

Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

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

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

отс.

отс.

-

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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 06.07.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
13

Тодор Георгиев

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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 4. Одобряване на промяна в структурата на Община Дряново
(вх.№0700-79/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №581
На основание чл.21 ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.245 ал.1 от Закона за обществените
поръчки, Общински съвет – Дряново създава звено „Обществени поръчки“ към
Дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост“.
Задължава Кмета на община Дряново да отрази направените промени в
Устройствения правилник и длъжностното щатно разписание.
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/
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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 5. Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата
програма на Община Дряново за 2022г, финансирани със средства от преходни
остатъци от 2021г (вх.№0700-76/16.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №582
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. Обект „Климатик за ДСП Дряново“ по §5203 „Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения“, на стойност 2 700 лв, от дейност 1548
„Дневни центрове за стари хора“ преминава в дейност 1589 „Други служби и
дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ на Общинска
администрация Дряново като параграфът остава непроменен.
2. Обект „Климатик за ДСП Дряново“ по §5203 „Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения“, на стойност 2 700 лв, от дейност 1554
„Защитено жилище с. Гостилица“ преминава в дейност 1589 „Други служби и
дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ на Общинска
администрация Дряново като параграфът остава непроменен.
3. Задължава Кмета на община Дряново да извърши необходимите
промени, считано от датата на взетото решение.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

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

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА
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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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 6. Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата
програма на Община Дряново за 2022г, финансирани със средства от целева
субсидия (вх.№0700-77/16.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №583
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:
I. 1. Увеличава със сумата 7 480 лв /седем хиляди четиристотин и
осемдесет лева/ стойността на обект „Изграждане на детска площадка на ул.
„Гурко“ гр. Дряново“ в дейност 2619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие“ по §5206
„Изграждане на инфраструктури и обекти“.
2. Увеличава със сумата 23 718 лв /двадесет и три хиляди седемстотин
и осемнадесет лева/ стойността на обект „Изграждане на детска площадка
Априлци над бл.10“ в дейност 2619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие“ по §5206
„Изграждане на инфраструктурни обекти“.
3. Увеличава със сумата 3 902 лв /три хиляди деветстотин и два лева/
стойността на обект „Изграждане на детска площадка на парк Локомотив“ в
дейност 2619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството
и регионалното развитие" по §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“.
Всичко увеличение: 35 100 лв /тридесет и пет хиляди и сто лева/.
II. 1. Премахва от разчета на капиталовите разходи за 2022г обект
„Изграждане на детска площадка Априлци под бл.6“ на стойност 28 800 лв
/двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/ в дейност 2619 „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ по
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“.
2. Намалява със сумата 6 300 лв /шест хиляди и триста лева/
стойността на обект „Изграждане на детски площадки в двора на ДГ Детелина
гр. Дряново“ в дейност 2619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“ по §5100 „Основен ремонт на
ДМА“.
Всичко намаление: 35 100 лв /тридесет и пет хиляди и сто лева/.
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III. Задължава Кмета на община Дряново да извърши необходимите
промени, считано от датата на взетото решение.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

отс.

отс.
ЗА
Въздържам се

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1.
…………………………………………
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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 7. Свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 05 юли 2022г (вх.№2700-121/14.06.2022г) /Във връзка с
Покана с изх.№РД-02-2266 от 09.06.2022г на Управителя на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №584
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от
капитала на търговските дружества, Общински съвет- Дряново дава мандат на
Ангел Данчев Ангелов - представител на Община Дряново в Общото събрание
на съдружниците на „ВиК“ ООД гр. Габрово да гласува, както следва:
По т.1 от дневния ред: Общото събрание избира за контрольор на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, г-н Георги Александров
Карамитев за срок от три години. Общото събрание предлага възнаграждението
на новоизбрания контрольор на дружеството да се определи в съответствие с
изискванията на чл.33 от Правилника за реда за упражняване правата на
държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
/ПРУПДТДДУК/ при съблюдаване на Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество - ЗА.
По
т.2
от
дневния
ред:
Общото
събрание
упълномощава
изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за
възлагане на контрола на дружеството във връзка с решението по т.1 - ЗА.
По т.3 от дневния ред: Общото събрание избира Анелия Георгиева
Славова, Слави Христов Славов и Милена Емилова Костова за членове на
одитния комитет към Дружеството за срок от 3 години. Паричното
възнаграждение по договора с одитния комитет да бъде за година общо 1350
лв - ЗА.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 10

ЗА – 10;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
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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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 8. Приемане на финансов отчет за периода 01.01.2021г 31.12.2021г на „Регионалното депо за отпадъци – Севлиево“ ООД (вх.№580091/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №585
На основание чл.137 ал.1 т.3 от Търговския закон и във връзка с чл.8
ал.1 т.4 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху
частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества, Общински
съвет – Дряново приема Годишен финансов отчет за 2021г на „Регионалното
депо за отпадъци – Севлиево“ ООД.
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/
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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 158/802
идеални части от УПИ IV-75 за „жилищни нужди“ от кв.17 по плана на с.
Караиванца. Определяне на експертна оценка за продажба на 158/802 идеални
части от УПИ IV-75 от кв.17 по плана на с. Караиванца (вх.№22002054/09.06.2022г) /Във връзка с Решение №504 от 24.02.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №586
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската
собственост и чл.39 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново
дава съгласие 158/802 идеални части, представляващи частна общинска
собственост, от УПИ IV-75 за „жилищни нужди“ от кв.17 по плана на с.
Караиванца да бъдат продадени – чрез извършване на продажба без търг или
конкурс, от Община Дряново на Евгени ********* Казаков и Николина
********* Казакова.
2. На основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет - Дряново утвърждава цена за продажба на 158/802 идеални
части от УПИ IV-75 за „жилищни нужди“ от кв. 17 по плана на с. Караиванца в
размер на 1370.00 лева /хиляда триста и седемдесет лева/ без ДДС.
3. На основание чл.36 ал.3 от ЗОС възлага на Кмета на община Дряново
да издаде заповед и сключи договор при посочените условия с Евгени
********* Казаков и Николина ********* Казакова.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

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

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

отс.

отс.

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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 06.07.2022г.
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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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 10. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на
помещения - част от недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ СОС с ид.23947.501.670.5.2 по КК на гр. Дряново, разположен
в сграда с ид.23947.501.670.5 по КК на гр. Дряново, находяща се в гр.
Дряново, ул. „Шипка" №165 (вх.№0700-81/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №587
I. Ha основание чл.21 ал.2, предл. четвърто във вр. с ал.1 т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Дряново дава съгласие да се прекрати:
1. Договор №109/31.01.2020г за учредяване безвъзмездно право на
ползване, сключен между Община Дряново и Общински съвет на Български
червен кръст гр. Дряново, върху част от имот частна общинска собственост, а
именно: две помещения с обща площ 30,10 кв.м както следва офис - 10,50 кв.м
и склад 19.60 кв.м, които са част от недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ сграда с ид.23947.501.855.1 по КК на гр. Дряново
находяща се в ПИ с ид.23947.501.855 по КК на гр. Дряново, с административен
адрес гр. Дряново, ул. „Никола Мушанов“ №3.
2. Договор №60/12.02.2016г за учредяване безвъзмездно право на
ползване, сключен между Община Дряново и Регионалния съвет на КНСБ гр.
Габрово, върху част от недвижим имот частна общинска собственост, а именно:
помещение с площ 13,32 кв.м, което е част от недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ сграда с ид.23947.501.855.1 по КК на
гр. Дряново находяща се в ПИ с ид. 23947.501.855 по КК на гр. Дряново, с
административен адрес гр. Дряново, ул. „Никола Мушанов“ №3.
II. На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто във вр. с ал.1 т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 ал.4 от Закона за
общинската собственост, чл.46 ал.1 от Кодекса на труда, чл.43 ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет - Дряново:
1. Дава съгласие да се учреди на Общински съвет на Български червен
кръст - гр. Дряново безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим
имот - частна общинска собственост: 3 /три/ броя помещения с обща площ
93,08 кв.м, находящи се в СОС с ид.23947.501.670.5.2 по КК на гр. Дряново,
разположен в сграда с ид.23947.501.670.5 по КК на гр. Дряново, находяща се в
гр. Дряново ул. „Шипка“ №165, за срок от 5 /пет/ години.
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2. Дава съгласие да се учреди на КНСБ - гр. София безвъзмездно право
на ползване върху част от недвижим имот - частна общинска собственост:
помещение с площ 15,00 кв.м, находящо се в СОС с ид.23947.501.670.5.2 по КК
на гр. Дряново, разположен в сграда с ид.23947.501.670.5 по КК на гр.
Дряново, находяща се в гр. Дряново ул. „Шипка“ №165, за срок от 10 /десет/
години.
III. Възлага на Кмета на община Дряново да извърши всички
фактически и правни действия за учредяване на безвъзмездно право на
ползване на Общински съвет на Български червен кръст - гр. Дряново и на
КНСБ - гр. София.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

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/
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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 11. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 73465.501.183 по
КК на с. Туркинча, заедно с построената в него Сграда с идентификатор
73465.501.183.1 по КК на с. Туркинча, общ. Дряново (вх.№480015/22.06.2022г) /Във връзка с Решение №564 от 28.04.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №588
На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто във връзка с ал.1 т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41 ал.2 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет - Дряново:
Определя начална тръжна продажна цена за провеждането на публичен
търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ ПИ с идентификатор 73465.501.183 по КК на с. Туркинча,
заедно с построената в него Сграда с идентификатор 73465.501.183.1 по КК на
с. Туркинча, общ. Дряново, в размер на 3440,00 лв /три хиляди четиристотин и
четиридесет лева/ за горепосочения имот и сграда /съгласно чл.45 ал.3 от
ЗДДС не се начислява ДДС/.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

-

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА
отс.

отс.

ЗА – 10; 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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 12. Определяне на начална тръжна пазарна цена 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, общ. Дряново (вх.№22001610/22.06.2022г) /Във връзка с Решение №571 от 30.05.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №589
На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто във връзка с ал.1 т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41 ал.2 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет - Дряново:
Определя начална тръжна продажна цена за провеждането на публичен
търг с явно наддаване 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, общ. Дряново, съгласно скица №15-426303/19.04.2022г издадена от
СГКК гр. Габрово, в размер на 1604,00 лв /хиляда шестстотин и четири лева/ за
горепосочения имот и сграда с включен ДДС за земята /съгласно чл.45 ал.3 от
ЗДДС за сградата не се начислява ДДС/.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

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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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 13. Предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд
(вх.№2200-706/22.06.2022г) /ПИ с ид.23947.47.101, местност “Манга”, по КК на
гр. Дряново, във вр.с молба от Върбан Върбанов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №590
На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто във вр. с ал.1 т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Дряново дава съгласие Община Дряново да бъде заличена като собственик от
кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с
идентификатор 23947.47.101 по КК на гр. Дряново.
В случай, че в административното производство пред СГКК гр. Габрово е
необходимо представяне на допълнително становище или волеизявление във
връзка с взетото решение, упълномощава Кмета на община Дряново да го
извърши.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

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
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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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Публикувано на 06.07.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 14. Предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд
(вх.№2200-937/22.06.2022г) /ПИ с ид.23947.68.24, местност “Вехти лозя”, по
КК на гр. Дряново, във вр.с молба от Ганка Недева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №591
На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто във вр. с ал.1 т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Дряново дава съгласие да се предостави земя от Общинския поземлен фонд на
наследници на Райчо Ганчев Пенев и Ганчо Стойчев Пенев, представляваща
поземлен имот с идентификатор 23947.68.24 с площ от 1355 м2, с НТП - нива,
местност „Вехти лозя”, по КК на гр. Дряново - земеделска земя предоставена на
Община Дряново по реда на чл.19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, както и Общината да бъде заличена в кадастралния
регистър на недвижимите имоти.
В случай, че в административното производство пред СГКК гр. Габрово е
необходимо представяне на допълнително становище или волеизявление във
връзка с взетото решение, упълномощава Кмета на община Дряново да го
извърши.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

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.

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!
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 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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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 06.07.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 15. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200146/22.06.2022г) /За КК на с. Янтра, във връзка със заявление с вх.№01675822-30.11.2021г на АПИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №592
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.81 и сл. от Наредба №РД-02-20-5 от
15.12.2016г за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, Общински съвет – Дряново:
1. Дава съгласие за разпореждане с част от общински имот, поради
наличие на явна фактическа грешка, находящ се в землище Янтра,
представляващ ПИ с идентификатор 87463.210.44, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска собственост, като се направи
промяна в площта на засегнатия поземлен имот с идентификатор 87463.210.44,
както следва:
- площ преди промяната - 884 кв.м;
- площ след промяната - 846 кв.м, като 38 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 87463.210.44 се предават към поземлен имот с идентификатор
87463.11.60 и общинският имот запазва начина си на трайно ползване: За
селскостопански, горски, ведомствен път.
2. В случай, че в административното производство пред СГКК гр. Габрово
е необходимо представяне на допълнително становище или волеизявление във
връзка с взетото решение, упълномощава Кмета на община Дряново да го
извърши.
3. Промените са отразени в текстовата и графична част на скица-проект
с №15-158919-15.02.2022г на СГКК гр. Габрово, която е неразделна част от
решението.
4. Възлага Кмета на община Дряново да уведоми СГКК гр. Габрово за
взетото решение от Общински съвет - Дряново.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 16. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200149/22.06.2022г) /За КК на гр. Дряново, във връзка със заявления с вх.№№01105839, 01-105812 и 01-105767 от 24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №593
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.81 и сл. от Наредба №РД-02-20-5 от
15.12.2016г за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, Общински съвет – Дряново:
1. Дава съгласие за разпореждане с част от общински имоти, поради
наличие на явна фактическа грешка, находящи се по кадастралната карта на
гр. Дряново, както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 23947.21.160, местност ЦИЦИГЕРА, вид
територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Дере, площ преди
промяната - 2268 кв.м, площ след промяната - 2252 кв.м, собственост: Община
Дряново - без документ за собственост. Имотът запазва начина на трайно
ползване - дере.
1.2. ПИ с идентификатор 23947.100.1, местност ГРЕДАТА, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, площ преди промяната 11305 кв.м, площ след промяната - 10917 кв.м, собственост: Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ. Имотът запазва начина на трайно ползване – пасище, и остава
земеделска земя предоставена по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ.
1.3. ПИ с идентификатор 23947.89.24, местност ГРЕДАТА, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, площ преди промяната - 4531
кв.м, площ след промяната - 4350 кв.м, собственост: Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
Имотът запазва начина на трайно ползване – нива, и остава земеделска земя
предоставена по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ.
1.4. ПИ с идентификатор 23947.272.436, местност АРАХАНГЕЛ, трайно
предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно
ползване: За местен път, площ преди промяната - 4039 кв.м, площ след
промяната - 4030 кв.м, собственост: Община Дряново - без документ за
собственост. Имотът запазва начина на трайно ползване - за местен път.
1.5. ПИ с идентификатор 23947.73.19, местност СЕЛИЩЕ, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, площ преди промяната 11599 кв.м, площ след промяната - 11237 кв.м, собственост: Земи по чл.19 от
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ЗСПЗЗ. Имотът запазва начина на трайно ползване – пасище, и остава
земеделска земя предоставена по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ.
2. В случай, че в административното производство пред СГКК гр. Габрово
е необходимо представяне на допълнително становище или волеизявление във
връзка с взетото решение, упълномощава Кмета на община Дряново да го
извърши.
3. Промените са отразени в текстовата и графична част на скици-проект
с №15-410058-15.04.2022г, №15-407013 и №15-406777 от 14.04.2022г на СГКК
гр. Габрово, които са неразделна част от решението.
4. Възлага Кмета на община Дряново да уведоми СГКК гр. Габрово за
взетото решение от Общински съвет - Дряново.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

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/
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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 17. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200147/22.06.2022г) /За КК на земл. Царева ливада, във връзка със заявления с
вх.№01-105897-24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №594
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.81 и сл. от Наредба №РД-02-20-5 от
15.12.2016г за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, Общински съвет – Дряново:
1. Дава съгласие за разпореждане с част от общински имоти, поради
наличие на явна фактическа грешка, находящи се в землище Царева ливада,
Община Дряново, както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 12677.37.14, местност ГОРНА ЧУКА, вид
територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, собственост: Земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ, като се направи следната промяна в площта на засегнатия
поземлен имот с идентификатор 12677.37.14:
- площ преди промяната - 8988 кв.м,
- площ след промяната - 8737 кв.м, като 251 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 12677.37.14 се предават към поземлен имот с идентификатор
12677.520.5 - вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия
на транспорта, НТП - За железопътна гара, спирка.
ПИ с идентификатор 12677.37.14 запазва начина на трайно ползване –
ливада, и остава земеделска земя предоставена по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ.
1.2. ПИ с идентификатор 12677.135.18, местност: ПРИ РЕКАТА, вид
територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, като се направи
следната промяна в площта на засегнатия поземлен имот с идентификатор
12677.135.18:
- площ преди промяната - 2606 кв.м;
- площ след промяната - 2394 кв.м, като 212 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 12677.135.18 се предават към поземлен имот с идентификатор
12677.135.184 - вид собственост: Държавна публична, вид територия:
Територия на транспорта, НТП - За линии на релсов транспорт.
ПИ с идентификатор 12677.135.18 запазва начина на трайно ползване –
нива, и остава земеделска земя предоставена по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ.
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2. В случай, че в административното производство пред СГКК гр. Габрово
е необходимо представяне на допълнително становище или волеизявление във
връзка с взетото решение, упълномощава Кмета на община Дряново да го
извърши.
3. Промените са отразени в текстовата и графична част на скица-проект
с №15-646783-14.06.2022г на СГКК гр. Габрово, която е неразделна част от
решението.
4. Възлага Кмета на общината да уведоми СГКК гр. Габрово за взетото
решение от Общински съвет - Дряново.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

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/
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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ПРОТОКОЛ
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 18. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200148/22.06.2022г) /За КК на с. Ганчовец, във връзка със заявление с вх.№01105937-24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №595
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.81 и сл. от Наредба №РД-02-20-5 от
15.12.2016г за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, Общински съвет – Дряново:
1. Дава съгласие за разпореждане с част от общински имоти, поради
наличие на явна фактическа грешка, находящ се в землище Ганчовец, община
Дряново, както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 14458.22.167, област Габрово, община
Дряново, село Ганчовец, вид собственост: Общинска публична, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост: Община Дряново
- площ преди промяната - 4063 кв.м,
- площ след промяната - 4026 кв.м, като 37 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 14458.22.167 се предават към новообразуван поземлен имот с
идентификатор 14458.29.330, трайно предназначение на територията:
Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За линии и релсов път.
ПИ с идентификатор 14458.22.167 запазва начина на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, и остава собственост на Община
Дряново.
1.2. ПИ с идентификатор 14458.17.41, област Габрово, община Дряново,
село Ганчовец, м. ДРАГАНОВОТО, вид територия: Земеделска, начин на трайно
ползване: Пасище, вид собственост: земи по чл.19 от ЗСПЗЗ - стопанисвана от
община Дряново,
- площ преди промяната - 5969 кв.м,
- площ след промяната - 5877 кв.м, като 92 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 14458.17.41 се предават към новообразуванпоземлен имот с
идентификатор 14458.29.330, трайно предназначение на територията:
Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За линии и релсов път.
ПИ с идентификатор 14458.17.41 запазва начина на трайно ползване –
пасище, и остава собственост на Община Дряново.
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1.3. ПИ с идентификатор 14458.16.447, област Габрово, община
Дряново, село Ганчовец, вид собственост: Общинска частна, вид територия:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов
обект
- площ преди промяната - 15138 кв.м,
- площ след промяната - 13717 кв.м, като 1421 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 14458.16.447 се предават към новообразуван поземлен имот с
идентификатор 14458.29.330, трайно предназначение на територията:
Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За линии и релсов път.
ПИ с идентификатор 14458.16.447 запазва начина на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, и остава собственост на Община
Дряново.
1.4. ПИ с идентификатор 14458.15.215, област Габрово, община
Дряново, село Ганчовец, вид собственост: Общинска публична, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски,
ведомствен път
- площ преди промяната - 1154 кв.м,
- площ след промяната - 1124 кв.м, като 30 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 14458.15.215 се предават към новообразуван поземлен имот с
идентификатор 14458.29.330, трайно предназначение на територията:
Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За линии и релсов път.
ПИ с идентификатор 14458.15.215 запазва начина на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, и остава собственост на Община
Дряново.
1.5. ПИ с идентификатор 14458.15.211, област Габрово, община
Дряново, село Ганчовец, вид собственост: Общинска публична, вид територия:
Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
движение и транспорт
- площ преди промяната - 6369 кв.м,
- площ след промяната - 6217 кв.м, като 152 кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 14458.15.211 се предават към новообразуван поземлен имот с
идентификатор 14458.29.330, трайно предназначение на територията:
Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За линии и релсов път.
ПИ с идентификатор 14458.15.211 запазва начина на трайно ползване за друг поземлен имот за движение и транспорт, и остава собственост на
Община Дряново.
1.6. ПИ с идентификатор 14458.6.164, област Габрово, община Дряново,
село Ганчовец, вид собственост: Общинска публична, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски,
ведомствен път
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- площ преди промяната – 1841 кв.м,
- площ след промяната - 1807 кв.м, като 34 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 14458.6.164 се предават към новообразуван поземлен имот с
идентификатор 14458.2.344, трайно предназначение на територията:
Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За линии и релсов път.
ПИ с идентификатор 14458.6.164 запазва начина на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, и остава собственост на Община
Дряново.
1.7. ПИ с идентификатор 14458.2.17, област Габрово, община Дряново,
село Ганчовец, местност ЦИЦИГЕРА, вид собственост: земи по чл.19 от ЗСПЗЗ стопанисвана от община Дряново, вид територия: Земеделска, начин на трайно
ползване: Пасище
- площ преди промяната - 2801 кв.м,
- площ след промяната - 2281 кв.м, като 520 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 14458.2.17 се предават към новообразуван поземлен имот с
идентификатор 14458.2.344, трайно предназначение на територията:
Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За линии и релсов път.
ПИ с идентификатор 14458.2.17 запазва начина на трайно ползване –
пасище, и остава собственост на Община Дряново.
2. В случай, че в административното производство пред СГКК гр. Габрово
е необходимо представяне на допълнително становище или волеизявление във
връзка с взетото решение, упълномощава Кмета на община Дряново да го
извърши.
3. Промените са отразени в текстовата и графична част на скица-проект
с №15-632976-10.06.2022г на СГКК гр. Габрово, която е неразделна част от
решението.
4. Възлага Кмета на общината да уведоми СГКК гр. Габрово за взетото
решение от Общински съвет - Дряново.
Поименно гласуване:
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1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева
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9

Светлана Лакова

ЗА

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
№59
гр. Дряново, 29.06.2022 год.
ОТНОСНО: 19. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200145/22.06.2022г) /За КК на земл. Длъгня, във връзка със заявление с вх.№01105872-24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №596
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.81 и сл. от Наредба №РД-02-20-5 от
15.12.2016г за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, Общински съвет – Дряново дава съгласие за
разпореждане с общински имот и част от общински имоти, поради наличие на
явна фактическа грешка, находящи се в землище Длъгня, община Дряново,
както следва:
1. Да се заличи Поземлен имот с идентификатор 21261.22.47, вид
територия: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски
ведомствен път - публична общинска собственост, проектна площ - 3439 кв.м.
2. От заличения имот да се образуват два нови имота:
- Поземлен имот с идентификатор 21261.22.50, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски ведомствен
път - публична общинска собственост, проектна площ - 2571 кв.м.
- Поземлен имот с идентификатор 21261.22.51, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски ведомствен
път - публична общинска собственост, проектна площ - 210 кв.м като 658 кв.м
от поземлен имот с идентификатор 21261.22.47 се предават към новообразуван
поземлен имот с ид.21261.16.392, трайно предназначение на територията:
Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За линии на релсов път.
3. Да се променят границите на следните имоти:
3.1. Поземлен имот с идентификатор 21261.24.65, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, собственост: Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ
- площ преди промяната - 10577 кв.м,
- площ след промяната - 10399 кв.м, като 178 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 21261.24.65 се предават към новообразуван поземлен имот с
ид.1261.16.392, трайно предназначение на територията: Територия на
транспорта, начин на трайно ползване: За линии на релсов път.
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ПИ с идентификатор 21261.24.65 запазва начина на трайно ползване –
пасище, и остава земеделска земя предоставена по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ.
3.2. Поземлен имот с идентификатор 21261.20.362, вид територия:
Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски ведомствен
път - публична общинска собственост
- площ преди промяната - 2999 кв.м,
- площ след промяната - 2988 кв.м, като 11 кв.м от поземлен имот с
идентификатор 21261.20.362 се предават към новообразуван поземлен имот с
ид.21261.16.392, трайно предназначение на територията: Територия на
транспорта, начин на трайно ползване: За линии на релсов път.
ПИ с идентификатор 21261.20.362 запазва начина на трайно ползване за селскостопански, горски ведомствен път, и остава публична общинска
собственост.
4. В случай, че в административното производство пред СГКК гр. Габрово
е необходимо представяне на допълнително становище или волеизявление във
връзка с взетото решение, упълномощава Кмета на община Дряново да го
извърши.
5. Промените са отразени в текстовата и графична част на скица-проект
с №15-644071-13.06.2022г на СГКК гр. Габрово, която е неразделна част от
решението.
6. Възлага Кмета на общината да уведоми СГКК гр. Габрово за взетото
решение от Общински съвет - Дряново.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

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.

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 06.07.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 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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