ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 31.12.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: Приемане на дневния ред за заседанието на ОбС-Дряново.
…………………………………………
След проведено обсъждане и гласуване, с 12 /дванадесет/ 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, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по
ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.

Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските територии –
общинска собственост за 2021 година (вх.№0700-109/27.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

3.

Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение за
предоставяне на „Топъл обяд“ като местна дейност по операция
BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане 2014 – 2020г (вх.№4801-200/09.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

4.

Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните
данъци на територията на Община Дряново (вх.№1102-8/04.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

5.

Приемане на размер за облагане с такса “Битови отпадъци” през 2021г
(вх.№0700-116/21.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

6.

Изграждане на бюст-паметник на Аврам Петков Стамболски в ПИ с
идентификатор 23947.272.454 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново с
начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс
(вх.№4200-3/11.12.2020г) /Във връзка предложение с вх.№4200-3 от
23.11.2020г от Великотърновския митрополит Григорий за изграждане на
мемориален обект – бюстов паметник на Аврам Петков Стамболски на
територията на Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“/.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

7.

Изграждане на улица (проектирана и нереализирана) в участъка с о.т.395о.т.400-о.т.530, съгласно одобрен със Заповед №425/16.10.2006г на
кмета на община Дряново проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на гр. Дряново за
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кв.83, кв.84 и улица, допуснато с Решение №317 от Протокол
№45/22.12.2005г на Общински съвет – Дряново (вх.№0801114/17.12.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.
8.

Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска
собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№22001428/15.12.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов
относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост,
а именно: помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м
представляващи „Бивша детска поликлиника“, находящи се на първи
етаж в поликлиниката, представляваща сграда с идентификатор
23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, за здравни
дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

9.

Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска
собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№22001429/15.12.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов
относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост,
а именно: помещения с обща площ от 24,38 кв.м (кабинет №1 – 13,28
кв.м и кабинет №2 – 11,10 кв.м) находящи се в с. Скалско, част от
масивна стопанска сграда на два етажа, находяща се в площадното
пространство при граници: улица с о.т.18-19; улица с о.т.19-53; улица с
о.т.53-54 и УПИ VII–87 по плана на село Скалско, община Дряново, за
здравни дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

10.

Предоставяне под наем на имот - частна общинска собственост,
представляващ партерен етаж на масивна жилищна сграда с идентификатор
23947.501.1824.1 по КККР на гр. Дряново с адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“
№172. (вх.№5900-6/23.12.2020г)
Вносител: Галин Герганов – общински съветник
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

11.

Предоставяне под наем на един брой паркомясто, находящо се в гр.
Дряново, ул. „Шипка“ /до галерията/ (вх.№2200-1696/15.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.

Даване на съгласие за промяна на предназначението на язовир
„Чириковско дере“, представляващ поземлен имот – ПИ с идентификатор
66768.49.84 и ПИ с идентификатор 66768.49.80 по кадастралната карта
/КК/ на землище с. Скалско, общ. Дряново, и частична отмяна на Решение
№506 по Протокол №58/31.08.2018г на Общински съвет – Дряново
(вх.№0700-114/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

ISO 9001:2015
№ QMS 070716-03
OHSAS 18001:2007
№ OHS 070716-04

5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19
тел: 0676/7 29 61
e-mail: predsedatel@dryanovo.bg
www.obs-dryanovo.com

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 31.12.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
13.

Даване на съгласие за разпореждане с общински имот и за изработване
на проект на ПУП-ПР за изменение на уличната и дворищната регулация
за УПИ I - „спортни площадки“ от кв.12 по плана на с. Скалско.
Принципно съгласие за продажба на УПИ I - „спортни площадки“ от кв.12
по плана на с. Скалско с площ 9000 кв.м, заедно с построените в имота
гаражни клетки - 120 кв.м и пункт за предаване на животни - 120 кв.м
(вх.№2200-1586/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.

Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на
проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за
регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ II-724 от кв.47, който е отреден за ПИ
724 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-21/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.

Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен
план - план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на
неземеделска земя за жилищни нужди за ПИ с идентификатор
12677.107.183, местност "Димовица-лъката", по кадастралната карта /КК/
на с. Царева ливада за изграждане на обект: "Жилищно строителство"
(вх.№ОБА3-03-3/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.

Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2021
година (вх.№0801-113/11.12.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

17.

Одобряване на отчета за разходите за командировки на кмета на Община
Дряново и на председателя на Общински съвет – Дряново за периода от
началото на мандата до 30.11.2020г. (вх.№0801-115/17.12.2020г)
Докл.: Светлана Лакова – председател на ПК „Финансово-икономическа
политика и контрол на обществените поръчки“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 2. Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските
територии – общинска собственост за 2021 година (вх.№0700-109/27.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №248
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Дряново утвърждава годишен план
за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост в
съответствие с горскостопанския план, както следва:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА
2021 год.
№
по
ред

Землище

Площ
Подотдел
на
по ЛУП подотдела
/ха/

Вид гора

Запас
М3
/ха/

Общ
запас
/М3/

Предвидено
ползване
Забележка
по
3
ЛУП /м /

1

Дряново

231 л1

3,7

Нискостъблени

75

290

360

2

Дряново

257 ф1

2,1

86

200

45

СмСРНП

3

Дряново

232 в2

2,2

75

180

70

ЦП

4

Каломен

274 к

2,3

129

330

60

ДСрНП

5

Косарка

251 б1

1,6

Издънкови за
превръщане
Издънкови за
превръщане
Издънкови за
превръщане
Издънкови за
превръщане и

125

230

60

ЦП

Всичко:

АП

595

2. На основание чл.112 ал.1 и ал.2 от Закона за горите, Общински съвет
- Дряново приема следното разпределение за ползване на дървесина от
горските територии - общинска собственост съгласно лесоустройствения
проект, както следва:
2.1. Ползването на дървесина от горските територии - общинска
собственост, да се осъществи съгласно 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.
3. Възлага на Кмета на Община Дряново да организира и проведе
процедура по чл.112 ал.1 т.1 от Закона за горите и чл.5 ал.1 т.1 от Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии
- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
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4. Решенето да се съобрази съгласно промените в чл.52 ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

Въздържам се

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА
-

отс.

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

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 3. Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение за
предоставяне на „Топъл обяд“ като местна дейност по операция BG05FMOP0015.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020г
(вх.№4801-200/09.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №249
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с
изискванията за кандидатстване по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г,
Общински съвет -Дряново:
1. Дава съгласие Община Дряново да реализира предоставянето на
топъл обяд по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на
пандемията от COVID-19“ като местна дейност по смисъла на Закона за
публичните финанси.
2. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства с проектно
предложение по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на
пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане 2014-2020г.
3. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подготви и внесе
необходимата проектна документация, да изпълни процедурите и подпише
съответните документи, включително Договора за БФП, във връзка с
изпълнението на проекта.
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
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 4. Промяна в Наредба за определянето и администрирането на
местните данъци на територията на Община Дряново (вх.№1102-8/04.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №250
I. На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и
такси, Общински съвет – Дряново приема следното изменение на чл.24 ал.1 от
Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на
територията на Община Дряново:
„чл.24 (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в
размер на 1,50 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“
II. Промените в Наредбата за определянето и администрирането на
местните данъци на територията на Община Дряново влизат в сила от момента
на приемането им.
III. Задължава Кмета да оповести Наредбата, чрез местните медии, за да
стане достояние на населението на Общината.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 12

ЗА – 8;
ПРОТИВ – 1;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 5. Приемане на размер за облагане с такса “Битови отпадъци” през
2021г (вх.№0700-116/21.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №251
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.62, чл.66
ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Дряново:
1. Одобрява предложената прогнозна ПЛАН-СМЕТКА за разходите
по събиране и депониране на битовите отпадъци и почистване на местата
предназначени за обществено ползване в Община Дряново за 2021 година в
размер на 753 221 лв.
2. Определя размер на промила за облагане с такса "битови отпадъци" в
част „събиране и транспортиране на битови отпадъци“ (за дейностите по
чл.66 ал.1 т.1 от ЗМДТ) - на база данъчна оценка на недвижими имоти на ФЛ и
жилищните имоти на ЮЛ, а за нежилищните имоти на ЮЛ и ЕТ на база повисоката от отчетната стойност и данъчната оценка, както следва:
- в гр. Дряново - 2.5 на хиляда;
- с. Ц. Ливада, с. Радовци, с. Г. Българени, с. Глушка - 3 на хиляда;
- с. Ганчовец, с. Руня - 4 на хиляда;
- в останалите села с организирано сметоизвозване (Геша, Гоздейка,
Гостилица, Денчевци, Длъгня, Зая, Караиванца, Катранджии, Керека, Косарка,
Маноя, Пейна, Саласука, Скалско, Славейково, Соколово, Туркинча, Чуково и
Янтра) - 2.5 на хиляда.
3. Определя размер на промила за облагане с такса "битови отпадъци" в
част „третиране на битови отпадъци“ (за дейностите по чл.66 ал.1 т.2 от
ЗМДТ) - на база данъчна оценка на недвижими имоти на ФЛ и жилищните
имоти на ЮЛ, а за нежилищните имоти на ЮЛ и ЕТ на база по-високата от
отчетната стойност и данъчната оценка - 2,7 на хиляда.
4. Определя размер на промила за облагане с такса "битови отпадъци" в
част „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“
(за дейностите по чл.66 ал.1 т.3 от ЗМДТ) - на база данъчна оценка на
недвижими имоти на ФЛ и жилищните имоти на ЮЛ, а за нежилищните имоти
на ЮЛ и ЕТ на база по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка 1,5 на хиляда.
5. Определя размер на промила за облагане с такса "битови отпадъци" в
частта за „третиране на битови отпадъци“ и „поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване“ - съгласно основите и размерите по
т.3 и т.4 за имоти по приложения 2-8 на Заповед на Кмета на Община Дряново
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
№604/30.10.2020г, както и за селата Бучуковци, Куманите, Русиновци, Малки
Българени и Раданчето.
6. Определя размер на промила за облагане с такса "битови отпадъци" в
част „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“ съгласно основите и размерите по т.4 за следните села: Балванците, Геня, Г.
Върпища, Гърня, Добрените, Д. Върпища, Д. Драгойча, Доча, Игнатовци, Искра,
Каломен, Ритя, Сяровци, Шушня.
II. На основание чл.67 ал.4 от ЗМДТ определя размер на такса
"битови отпадъци" в части „събиране и транспортиране на битови
отпадъци“ и „третиране на битови отпадъци“ за 1 бр. контейнер с обем
1.1 куб.м, както следва:
- изпразван 3 пъти на седмица: 2 700 лв;
- изпразван 2 пъти на седмица: 1 900 лв;
- изпразван 1 пъти на седмица: 970 лв;
- изпразван 2 пъти на месец: 575 лв;
- изпразван 4 пъти месечно през летния сезон и 2 пъти през
зимния: 780 лв;
- такса за големи фирми (без оглед на честотата): 2 200 лв;
- такса за едно изхвърляне на контейнер извън одобрения
график: 20 лв.
III. Не се събира такса "битови отпадъци" в частта „събиране и
транспортиране на БО“ и „третиране на БО“:
1. за незастроени поземлени имоти, намиращи се в границите на
организираното сметосъбиране и сметоизвозване.
2. за поземлени имоти, които не се ползват през цялата
календарна година, намират се в границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване и са подали декларация по образец в ОбА
Дряново до 31.12.2020г.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015
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OHSAS 18001:2007
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1

Галин Герганов

ПРОТИВ

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

6

Милен Стоянов

7

Надя Кукурякова

Въздържам се

8

Преслава Демирева

Въздържам се

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

Въздържам се
ЗА

отс.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

Въздържам се
ЗА

ЗА – 7; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 6. Изграждане на бюст-паметник на Аврам Петков Стамболски в ПИ
с идентификатор 23947.272.454 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново с
начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс
(вх.№4200-3/11.12.2020г) /Във връзка предложение с вх.№4200-3 от
23.11.2020г от Великотърновския митрополит Григорий за изграждане на
мемориален обект – бюстов паметник на Аврам Петков Стамболски на
територията на Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“/.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №252
Общински съвет – Дряново отлага материала за следващото заседание.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 12

ЗА – 10;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 7. Изграждане на улица (проектирана и нереализирана) в участъка
с о.т.395-о.т.400-о.т.530, съгласно одобрен със Заповед №425/16.10.2006г на
кмета на община Дряново проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на гр. Дряново за кв.83,
кв.84 и улица, допуснато с Решение №317 от Протокол №45/22.12.2005г на
Общински съвет – Дряново (вх.№0801-114/17.12.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №253
На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет – Дряново:
1. Дава съгласие в общинския бюджет за 2021г да бъдат заложени
средства и/или Община Дряново да кандидатства за финансиране от други
източници и програми за изграждане на улица (проектирана и нереализирана)
в участъка с о.т.395-о.т.400-о.т.530, съгласно одобрен със Заповед
№425/16.10.2006г на кмета на община Дряново проект за частично изменение
на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на гр.
Дряново за кв.83, кв.84 и улица, допуснато с Решение №317 от Протокол
№45/22.12.2005г на Общински съвет – Дряново.
2. Възлага на Кмета на община Дряново да предприеме всички
необходимите действия и извърши законовите процедури.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

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

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

отс.

ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 8. Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна
общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№22001428/15.12.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов
относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а
именно: помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м представляващи
„Бивша детска поликлиника“, находящи се на първи етаж в поликлиниката,
представляваща сграда с идентификатор 23947.501.129.1 по КККР на гр.
Дряново, община Дряново, за здравни дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №254
1. Общински съвет – Дряново дава съгласие да бъде прекратен Договор
№235/31.12.2019г, сключен между Община Дряново и д-р Нено Ненов като
физическо лице, за наем на част от имот частна общинска собственост, а
именно: помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м представляващи
„Бивша детска поликлиника“, находящи се на първи етаж в Поликлиниката,
представляваща сграда с идентификатор 23947.501.129.1 по КККР на гр.
Дряново, общ. Дряново, с административен адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“
№164, за здравни дейности.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.14 ал.6 от Закона за общинската
собственост и чл.27 ал.13 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава
съгласие да се отдаде под наем на „Д-р Ненов Бонев Ненов – ИППМП“
ЕООД, ЕИК 200733937, със седалище и адрес на управление гр. Дряново ул.
„Шипка“ №164, без провеждане на търг или конкурс, за срок от 5 /пет/
години, част от имот частна общинска собственост, а именно: помещения с
обща
площ
от
59.95
кв.м,
представляващи
„Бивша
детска
поликлиника“, находящи се на първи етаж в Поликлиниката, представляваща
сграда с ид.23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, общ. Дряново, с
административен адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“ №164, за здравни дейности.
3. На основание Тарифа за базисни месечни наемни цени на имоти
общинска собственост /т.III, т.6/, Общински съвет - Дряново утвърждава
начална месечна наемна цена в размер на 44.96 /четиридесет и четири
лева и деветдесет и шест стотинки/ лева без ДДС /59.95 кв.м х 0.75 лв/.
4. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички правни и
фактически действия по сключване на договор за наем с „Д-р Ненов Бонев
Ненов - ИППМП" ЕООД, ЕИК 200733937, със седалище и адрес на управление
гр. Дряново ул. „Шипка“ №164, след влизане в сила на настоящото решение.
Поименно гласуване:
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 31.12.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

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

11

Стефка Пенкова

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА
отс.

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

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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 31.12.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 9. Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна
общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№22001429/15.12.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов
относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а
именно: помещения с обща площ от 24,38 кв.м (кабинет №1 – 13,28 кв.м и
кабинет №2 – 11,10 кв.м) находящи се в с. Скалско, част от масивна стопанска
сграда на два етажа, находяща се в площадното пространство при граници:
улица с о.т.18-19; улица с о.т.19-53; улица с о.т.53-54 и УПИ VII–87 по плана
на село Скалско, община Дряново, за здравни дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №255
1. Общински съвет - Дряново дава съгласие да бъде прекратен Договор
№234/31.12.2019г, сключен между Община Дряново и д-р Нено Ненов като
физическо лице, за наем на част от имот частна общинска собственост, а
именно: помещения с обща площ от 24.38 кв.м /Кабинет №1 - 13.28 кв.м и
Кабинет №2 - 11,10 кв.м/, находящи се в Масивна сграда на 2 /два/ етажа,
разположена в терен отреден за обществено хранене от кв.15 по плана на с.
Скалско, общ. Дряново, за здравни дейности.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.14 ал.6 от Закона за общинската
собственост и чл.27 ал.13 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава
съгласие да се отдаде под наем на „Д-р Ненов Бонев Ненов - ИППМП"
ЕООД, ЕИК 200733937, със седалище и адрес на управление гр. Дряново ул.
„Шипка“ №164, без провеждане на търг или конкурс, за срок от 5 /пет/
години, част от имот частна общинска собственост, а именно: Помещения с
обща площ от 24.38 кв.м /Кабинет №1 - 13.28 кв.м и Кабинет №2 11,10 кв.м/, находящи се в Масивна сграда на 2 /два/ етажа, разположена в
терен отреден за обществено хранене от кв.15 по плана на с. Скалско, общ.
Дряново, за здравни дейности.
3. На основание Тарифа за базисни месечни наемни цени на имоти
общинска собственост /т.III, т.6/, Общински съвет - Дряново утвърждава
начална месечна наемна цена в размер на 7.31 /седем лева и тридесет
и една стотинки/ лева без ДДС /24.38 кв.м х 0.30 лв/.
4. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички правни и
фактически действия по сключване на договор за наем с „Д-р Ненов Бонев
Ненов – ИППМП“ ЕООД, ЕИК 200733937, със седалище и адрес на управление
гр. Дряново ул. „Шипка“ №164, след влизане в сила на настоящото решение.
Поименно гласуване:
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

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

11

Стефка Пенкова

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА
отс.

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

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 10. Предоставяне под наем на имот - частна общинска собственост,
представляващ партерен етаж на масивна жилищна сграда с идентификатор
23947.501.1824.1 по КККР на гр. Дряново с адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“
№172. (вх.№5900-6/23.12.2020г)
Вносител: Галин Герганов – общински съветник.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №256
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14 ал.6, изр. първо от Закона за общинската
собственост и чл.27 ал.13 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие
да се предостави на Сдружение „Младежко дружество за спорт и туризъм –
„Здравец““ с ЕИК 175645966, със седалище и адрес на управление: гр.
Дряново, п.к.5370, ул. „Хаджи Димитър“ №26, за временно ползване, за срок от
5 /пет/ години, срещу месечна наемна цена определена съгласно Тарифа за
базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост /т.IV, т.4/, под
наем недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ партерния
етаж на масивна жилищна сграда с идентификатор 23947.501.1824.1 по КККР
на гр. Дряново с адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“ №172.
2. Възлага на Кмета на Община Дряново да сключи договор за наем при
горепосочените условия, като в неговото съдържание се включат задължително
и следните разпоредби:
-

Имотът да се използва само и единствено за целите на Сдружението;

Наемателят да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние
за срока на договора;
Наемателят да осигурява достъп до помещенията при провеждане на
президентски,
парламентарни,
европарламентарни
и
местни
избори,
референдуми и други;
Предоставеният имот да не се преотстъпва за ползване, да не се ползва
съвместно по договор с трети лица, да не се отдава под наем или да се
пренаема, освен в случаите, предвидени в закон;
Наемателят да заплаща всички разходи по текущото поддържане и
експлоатация на обекта.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015
№ QMS 070716-03
OHSAS 18001:2007
№ OHS 070716-04

1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

Въздържам се

4

Иван Събев

Въздържам се
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 31.12.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

11

Стефка Пенкова

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

Въздържам се
отс.

ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 11. Предоставяне под наем на един брой паркомясто, находящо се
в гр. Дряново, ул. „Шипка“ /до галерията/ (вх.№2200-1696/15.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №257
Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ПРОТИВ

2

Десислава Симеонова

3

Ивайло Лисичков

Въздържам се

4

Иван Събев

Въздържам се

5

Костадин Йорданов

6

Милен Стоянов

Въздържам се

7

Надя Кукурякова

Въздържам се

8

Преслава Демирева

Въздържам се

9

Светлана Лакова

Въздържам се

10

Светослав Минчев

11

Стефка Пенкова

12

Теодора Мъглова-Иванова

ПРОТИВ

13

Тодор Георгиев

ПРОТИВ

ЗА

ПРОТИВ

ЗА
отс.

ЗА – 2; ПРОТИВ – 4; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 6.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 12. Даване на съгласие за промяна на предназначението на язовир
„Чириковско дере“, представляващ поземлен имот – ПИ с идентификатор
66768.49.84 и ПИ с идентификатор 66768.49.80 по кадастралната карта /КК/ на
землище с. Скалско, общ. Дряново, и частична отмяна на Решение №506 по
Протокол №58/31.08.2018г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700114/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №258
1. На основание чл.21 ал.1 т.23 във вр. с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация отменя решение №506 по Протокол
№58/31.08.2018г на Общински съвет - Дряново, в частта му, с която е
разпоредено да се прехвърли безвъзмездно на Държавата собствеността върху
Язовир „Чириковско дере“, представляващ поземлен имот с №000084 по КВС на
землище с. Скалско, община Дряново /язовирът е празен/, с АПОС
№212/18.02.1998г.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 вр. с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.6 ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост и чл.4 ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет - Дряново дава съгласие да се промени предназначението на язовир
„Чириковско дере“, представляващ ПИ с идентификатор 66768.49.84 и ПИ с
идентификатор 66768.49.80 по КК на землище с. Скалско - от имот публична
общинска собственост в имот частна общинска собственост, поради това че
описаният по-горе имот е загубил своето предназначение за язовир.
3. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 вр. с ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет - Дряново дава съгласие да се промени вида територия и начина на
трайно ползване на имота /НТП/ - яз. „Чириковско дере“, представляващ ПИ с
идентификатор 66768.49.84 и ПИ с идентификатор 66768.49.80 по КК на
землище с. Скалско.
4. Възлага на Кмета на Община Дряново да инициира провеждане на
процедура по чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи относно промяна на начина на трайно
ползване на имота, както и да извърши необходимите действия по промяна на
характера на собствеността, територията и НТП на яз. „Чириковско дере“,
представляващ ПИ с идентификатор 66768.49.84 и ПИ с идентификатор
66768.49.80 по КК на землище с. Скалско.
Поименно гласуване:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

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

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

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 13. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот и за
изработване на проект на ПУП-ПР за изменение на уличната и дворищната
регулация за УПИ I - „спортни площадки“ от кв.12 по плана на с. Скалско.
Принципно съгласие за продажба на УПИ I - „спортни площадки“ от кв.12 по
плана на с. Скалско с площ 9000 кв.м, заедно с построените в имота гаражни
клетки - 120 кв.м и пункт за предаване на животни - 120 кв.м (вх.№22001586/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №259
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.8 вр. с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.134 ал.1 т.1 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие:
1. За изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПР за
изменение на уличната и дворищната регулация за УПИ I - за „спортни
площадки“ от кв.12 по плана на с. Скалско.
2. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
II. На основание чл.21 ал.1 т.8 вр. с ал.2 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 принципно съгласие за продажба на УПИ I - „спортни площадки“ от кв.12
по плана на с. Скалско, с площ 9000 кв.м, заедно с построените в имота
гаражни клетки - 120 кв.м и пункт за предаване на животни - 120 кв.м.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015
№ QMS 070716-03
OHSAS 18001:2007
№ OHS 070716-04

1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

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

-

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

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 14. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за
изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ II-724 от кв.47, който е отреден за
ПИ 724 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-21/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №260
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за разпореждане с
общински имот за изработването на проект за частично изменение на
подробния устройствен план - план за регулация за УПИ II-724 от кв.47, който
е отреден за ПИ 724 по плана на с. Царева ливада.
С предложението се предвижда промяна на уличната и дворищната
регулация, както следва:
- Да се промени уличната регулация на улица в участъка с о.т.131-132, която
завършва с уширение в ПИ 724, като същата продължава през ПИ 724 с
размери 6 м и завършва извън имота с обръщало. Да се поставят нови о.т.132а
и 132б;
- Вътрешните регулационни линии на УПИ II-724 от кв.47 да се поставят в
съответствие по имотната граница на ПИ 724;
- УПИ II-724 от кв.47 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
№ QMS 070716-03
OHSAS 18001:2007
№ OHS 070716-04

1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

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

-
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
11

Стефка Пенкова

отс.

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

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

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 15. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен
устройствен
план
план
за
застрояване
/ЧПУП-ПЗ/
за
промяна
предназначението на неземеделска земя за жилищни нужди за ПИ с
идентификатор 12677.107.183, местност "Димовица-лъката", по кадастралната
карта /КК/ на с. Царева ливада за изграждане на обект: "Жилищно
строителство" (вх.№ОБА3-03-3/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №261
Ha 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 и чл.28 ал.1 от Правилника за
прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет Дряново:
1. Одобрява задание, съставено от заявителя в качеството му на
възложител,
за
изработване
на
проект
на
ЧПУП-ПЗ
за
промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с
идентификатор 12677.107.183, местност "Димовица-лъката" по КК на с. Царева
ливада, за изграждане на обект: за "Жилищно строителство".
2. Разрешава изработването на проект за ЧПУП-ПЗ за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с
идентификатор 12677.107.183, местност "Димовица-лъката" по КК на с. Царева
ливада, за изграждане на обект: "Жилищно строителство".
Предложението за проект за ЧПУП-ПЗ е за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди за жилищно строителство за ПИ с
идентификатор 12677.107.183, местност "Димовица-лъката" по КК на с. Царева
ливада. Имотът ще се отреди „за жилищно строителство“ и ще се обособи
устройствена зона Жм /жилищна устройствена зона с преобладаващо основно
застрояване с малка височина до 10 м/ по ограничителни линии, със следните
показатели за интензивност и плътност на застрояване:
- височина на застрояване: мах до 10м;
- плътност на застрояване: мах до 60%;
- коефициент на интензивност: до 1,2;
- озеленена площ: мин. 40%;
- свободно застрояване: свободно.
Така направените изменения са показани в текстовата и графична част
на предложението.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
Изработването на проект на ЧПУП-ПЗ да се извърши при спазване на
следните условия:
- Обхват на плана - ПИ с идентификатор 12677.107.183, местност "Димовицалъката" по КК на с. Царева ливада и засегнатите имоти.
- Проектът за ЧПУП-ПЗ 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.1 от ЗУТ.
- Проектът за ЧПУП-ПЗ 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.
- Проектът за ЧПУП-ПЗ да се представи за разглеждане в Община Дряново в
шестмесечен срок от датата на разрешаването им.
3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
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
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 16. Приемане на Програма за работата на Общински съвет –
Дряново за 2021 година (вх.№0801-113/11.12.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №262
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.63 ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, Общински съвет –
Дряново приема Програма за работа на Общински съвет – Дряново за
2021 година.
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
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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
№27
гр. Дряново, 29.12.2020 год.
ОТНОСНО: 17. Одобряване на отчета за разходите за командировки на кмета
на Община Дряново и на председателя на Общински съвет – Дряново за
периода от началото на мандата до 30.11.2020г (вх.№0801-115/17.12.2020г)
Докладва: Светлана Лакова – председател на ПК „Финансово-икономическа
политика и контрол на обществените поръчки“.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №263
На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
Общински съвет – Дряново одобрява отчета за извършените разходи за
командировки:
1. На кмета на община Дряново Трифон Панчев за периода 01.01.2020г –
30.11.2020г в размер на 180,00 лв.
2. На председателя на Общински съвет – Дряново Тодор Георгиев за
периода 12.06.2020г – 30.11.2020г в размер на 107,10 лв.
2. На председателя на Общински съвет – Дряново в периода 26.11.2019г
– 27.05.2020г Галин Герганов в размер на 442,77 лв.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 9;
ЗА – 9;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
Самоотвод на Галин Герганов и Тодор Георгиев.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

СВЕТЛАНА ЛАКОВА /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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