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ПРОТОКОЛ 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: Приемане на дневния ред за заседанието на ОбС-Дряново. 

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, със 7 /седем/ гласа ЗА, нула гласа 

ПРОТИВ и 4 /четири/ 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. Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по 

процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” на Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (вх.№0700-

43/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“. 

3. Предложение с вх.№ОБА3-03-2/18.05.2021г относно: 

   1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи 

и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на 

водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска 

собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.87.9, местност „Райчин дол“, по кадастралната карта /КК/ на гр. 

Дряново. 

   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 23947.87.9, местност „Райчин дол“, по КК на гр. Дряново. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

4. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация /ЧПУП-ПР/ за УПИ IX-93 

от кв.18 по плана на с. Скалско (вх.№ОБА3-04-22/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

5. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. 

кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за 

подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлен имот - 

публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ 

с идентификатор 38710.501.102 по кадастралната карта /КК/ на с. 

Косарка (вх.№ОБА3-04-23/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“. 

6. Предложение с вх.№ОБА3-04-24/19.05.2021г относно: 

   1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи 
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и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. 

кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за 

подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлен имот - 

публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ 

с идентификатор 38710.501.104 по кадастралната карта /КК/ на с. 

Косарка. 

   2) Допускане изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП-

ПРЗ/ за УПИ VIII от кв.30 по плана на с. Косарка, който е отреден за ПИ 

с идентификатор 38710.501.104 по кадастралната карта на селото. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“. 

7. Даване на съгласие за продажба на ПИ с проектен идентификатор 

23947.501.9848 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, който 

попада в УПИ XIV от кв.11 по регулационния план на града. 

Утвърждаване на експертна оценка за имота и сключване на 

предварителен договор за продажба (вх.№2200-351/19.05.2021г) /Във 

връзка с Решение №239 от 30.11.2020г на ОбС-Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“. 

8. Даване на съгласие за учредяване право на надстрояване и 

пристрояване с разгъната застроена площ: 177,60 м2 за обект 

„Реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуваща 

едноетажна жилищна сграда – еднофамилна, построена в поземлен имот 

с ид.23947.501.1699 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново - 

частна общинска собственост. Утвърждаване на експертна оценка за 

правото на надстрояване и пристрояване (вх.№2200-482/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“. 

9. Съгласие за поставяне на преместваем обект в имот публична общинска 

собственост отреден за УПИ I – „за зеленина“ от кв.82 по регулационния 

план на гр. Дряново (вх.№2200-588/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

10. Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение 

на подробния устройствен план – план за застрояване /ЧИ на ПУП-ПЗ/ за 

преструктуриране на кв.104 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, 

представляващ ж.к. „Априлци (вх.№ОБА3-04-26/19.05.2021г) /Във 

връзка с Решение №220 от 29.09.2020г на ОбС-Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

11. 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 

идентификатор38710.92.31, местност „Кучил“, по кадастралната карта 

/КК/ на с. Косарка (вх.№ОБА3-03-1/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.05.2021г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

                                                                       тел: 0676/7 29 61 
                                                                                             e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 
№ OHS 070716-04 

 

 

12. Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Габрово, 

насрочено за 08 юни 2021г /Покана с изх.№РД02-1840 от 19.05.2021г на 

Управителя на „ВиК“ ООД - Габрово/ (вх.№2700-119/25.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

13. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на 

акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово за начина на 

гласуване в редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с 

Покана с Изх.№РД-02-1393/11.05.2021г /Вх.№2100-7 от 13.05.2021г/ 

(вх.№2100-7/25.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

След проведено гласуване - с 6 гласа ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 3 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, от проекта за дневен ред отпада Предложение с вх.№0700-

39/12.05.2021г на Кмета на община Дряново относно Актуализиране на 

бюджета на Община Дряново за 2021г и актуализация на обекти в частта 

капиталови разходи финансирани със средства от републиканския бюджет /т.2 

в проекта за дневен ред/. 

………………………………………… 

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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 2. Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по 

процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” на Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (вх.№0700-43/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №331 

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 Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна 

грижа +", Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства с проектно 

предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" 

2. 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 

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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 3. Предложение с вх.№ОБА3-03-2/18.05.2021г относно: 

   1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, 

преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, 

необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, местност 

„Райчин дол“, по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново. 

   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 23947.87.9, 

местност „Райчин дол“, по КК на гр. Дряново. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №332 

I. Ha основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.59 ал.1 и чл.193 ал.6 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура на подземно трасе на 

водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, 

местност "Райчин дол", по кадастралната карта на гр. Дряново, преминаващо 

през поземлен имот: ПИ 23947.87.23 - публична общинска собственост с НТП - 

за селскостопански, ведомствен, горски път. 

II. На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.124а ал.1, чл.1246 ал.1, във връзка с чл.59 и 

чл.60 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Дряново: 

1. Одобрява задание съставено от заявителя, в качеството му на 

възложител, за изработване на проект на подробен устройствен план - 

парцеларен план за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на 

водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, 

местност "Райчин дол", по КК на гр. Дряново. 

2. Разрешава изработването на проект ПУП-ПП за довеждащата 

инфраструктура - трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с 

идентификатор 23947.87.9, местност "Райчин дол", по КК на гр. Дряново. 

С предложението за проект на ПУП-ПП е показан пътят на проектираното 

трасе. Трасето на водопровод преминава през поземлени имоти - публична 

общинска собственост, като присъединяването към водопроводната мрежа 

става от съществуващ водопровод Ø32PEHD, находящ се в ПИ с идентификатор 

23947.87.23 с НТП - за селскостопански, ведомствен, горски път - публична 

общинска собственост, продължава по същия път и стига до имота на 

собственика: ПИ с идентификатор 23947.87.9 по КК. Дължина на трасето е 
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100,90 м и сервитутна площ равна на диаметъра на водопровода увеличен с 0,7 

м от двете страни. 

Изработването на проекта на ПУП-ПП да се извърши при спазване на 

следните условия: 

- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 23947.87.23 и ПИ с 

идентификатор 23947.87.9, местност "Райчин дол", по КК на гр. Дряново; 

- ПУП-ПП да се изработи при условията на чл.12, чл.18, чл.59 ал.1, чл. 

60, чл.109 ал.1; чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ; 

- Да се съгласува с експлоатационните дружества свързани с 

процедурата; 

- ПУП-ПП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, 

касаещи устройството на територията; 

- ПУП-ПП да се представи за разглеждане в Община Дряново в 

шестмесечен срок от датата на разрешаването им. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

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 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 
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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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 4. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧПУП-ПР/ за 

УПИ IX-93 от кв.18 по плана на с. Скалско (вх.№ОБА3-04-22/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №333 

I. Ha основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.134 ал.2 т.1 и §8 

ал.2 т.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Дряново 

дава съгласие за изработването на проект за частично изменение на подробния 

устройствен план - план за регулация за УПИ IX-93 от кв.18 по плана на с. 

Скалско. 

С предложението за ЧИ на ПУП - ПР се предвижда промяна на уличната 

и дворищната регулация, както следва: 

- уличната регулационна линия на улица, в участъка с о.т.74-73-78 да 

се постави в съответствие по северозападната имотната граница на ПИ 93; 

- вътрешните регулационни линии между УПИ IX-93 и УПИ VIII-99, 

между УПИ Х-94 и УПИ VIII-99 и между УПИ XI-95 и УПИ VIII-99 от кв.18 да се 

поставят в съответствие по имотната граница на ПИ 93; 

- с така направеното изменението се променят регулационните граници 

и площта на УПИ IX-93 от кв. 18, като същия се отрежда за ПИ 93. 

Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението, което е неразделна част от решението. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

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 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/     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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 5. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. 

кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно 

трасе на водопровод, преминаващи през поземлен имот - публична общинска 

собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 

38710.501.102 по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка (вх.№ОБА3-04-

23/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №334 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.193 ал.6 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за прокарване на 

отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за 

подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение 

/НН/ и трасе на водопровод, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 

38710.501.102 по КК, за който е отреден УПИ X от кв.30 по плана на с. 

Косарка. И двете новопроектирани трасета преминават през поземлен имот 

публична общинска собственост - ПИ с идентификатор 38710.501.350 по КК /за 

второстепенна улица/, в който участък попада улица с о.т.102-103-69. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

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 ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 
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………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ 

Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 6. Предложение с вх.№ОБА3-04-24/19.05.2021г относно: 

   1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за 

външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на 

водопровод, преминаващи през поземлен имот - публична общинска 

собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 

38710.501.104 по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка. 

   2) Допускане изработване на проект за частично изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII от 

кв.30 по плана на с. Косарка, който е отреден за ПИ с идентификатор 

38710.501.104 по кадастралната карта на селото. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №335 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.193 ал.6 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за прокарване на 

отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за 

подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение 

/НН/ и трасе на водопровод, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 

38710.501.104 по КК, за който е отреден УПИ VIII от кв.30 по плана на с. 

Косарка. И двете новопроектирани трасета преминават през поземлен имот 

публична общинска собственост - ПИ с идентификатор 38710.501.343 по КК /за 

второстепенна улица/, в който участък попада улица с о.т.80-79-76-75. 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.134 ал.2 т.1 и §8 

ал.2 т.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Дряново 

дава съгласие за изработването на проект за частично изменение на ПУП - 

План за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII от кв.30 по 

плана на с. Косарка, който е отреден за ПИ с идентификатор 38710.501.104 по 

кадастралната карта на селото. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII от кв.30 се предвижда 

промяна на уличната и дворищната регулация. Уличната регулационна линия 

улица в участъка от о.т.74-75-85-86 да се постави по западната и южна 

кадастрална граница на ПИ с идентификатор 38710.501.104 по КК, като по този 

начин се поставят нови осови точки 75а, 756, 86а и 86б. Вътрешните 

регулационни линии между УПИ VIII и УПИ VII, както и между УПИ VIII и УПИ 

IX от кв.30 по плана на с. Косарка да се поставят в съответствие по 

кадастралните граници на ПИ с идентификатор 38710.501.104 по КК на селото. 

С така направените изменения се променят границите и площта на УПИ VIII от 

кв.30, който се отрежда за ПИ с идентификатор 38710.501.104 по КК. За УПИ 

VIII от кв.30 се определя устройствена зона - Жм, с начина на застрояване в 
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имота свободно, съгласно ограничителната линия на застрояване, при 

максимална височина 10 м със показатели за плътност и интензивност на 

застрояване, както следва: 

- височина на застрояване - мах до 10 м; 

- плътност на застрояване - до 60%; 

- коефициент на интензивност: до 1,2; 

- озеленена площ: мин. 40%; 

- свободно застрояване: е. 

Така направените промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

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 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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ПРОТОКОЛ 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 7. Даване на съгласие за продажба на ПИ с проектен 

идентификатор 23947.501.9848 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, 

който попада в УПИ XIV от кв.11 по регулационния план на града. 

Утвърждаване на експертна оценка за имота и сключване на предварителен 

договор за продажба (вх.№2200-351/19.05.2021г) /Във връзка с Решение 

№239 от 30.11.2020г на ОбС-Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №336 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.15 ал.3 и ал.5 от Закона за устройство 

на територията, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.39 ал.1 

т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и Решение №239 от Протокол №26/30.11.2020г на ОбС-

Дряново, Общински съвет - Дряново дава съгласие: 

1. За извършване на продажба, без провеждане на публично оповестен 

търг или конкурс, на поземлен имот с проектен идентификатор 23947.501.9848 

по кадастралната карта на гр. Дряново с площ от 26 кв.м, който представлява 

26/496 идеални части от новообразуван УПИ XIV от кв.11 по регулационния 

план /РП/ на града, които 26 кв.м, с частично изменение на подробния 

устройствен план - план за регулация за урегулирани поземлени имоти - УПИ 

VIII и УПИ V-„читалище“ от кв.11 по РП на гр. Дряново, се придават към УПИ 

VIII. 

2. На основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост 

утвърждава пазарна цена за продажба на поземлен имот с проектен 

идентификатор 23947.501.9848 по КК на гр. Дряново в размер на 920.00 

/деветстотин и двадесет/ лева без ДДС, във връзка с изготвена експертна 

оценка от лицензиран независим оценител. 

3. Възлага на Кмета на Общината да сключи предварителен договор за 

покупко-продажба на поземлен имот с проектен идентификатор 

23947.501.9848 по КК на гр. Дряново с площ от 26 кв.м, който представлява 

26/496 идеални части от новообразуван УПИ XIV от кв.11 по регулационния 

план /РП/ на града, които 26 кв.м, с частично изменение на подробния 

устройствен план - план за регулация за урегулирани поземлени имоти - УПИ 

VIII и УПИ V-„читалище“ от кв.11 по РП на гр. Дряново, се придават към УПИ 

VIII, а след влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението да 

сключи окончателен договор. 

Поименно гласуване: 
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1 Галин Герганов - 

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 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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ПРОТОКОЛ 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 8. Даване на съгласие за учредяване право на надстрояване и 

пристрояване с разгъната застроена площ: 177,60 м2 за обект: Реконструкция, 

пристрояване и надстрояване на съществуваща едноетажна жилищна сграда – 

еднофамилна, построена в поземлен имот с ид.23947.501.1699 по 

кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново - частна общинска собственост. 

Утвърждаване на експертна оценка за правото на надстрояване и пристрояване 

(вх.№2200-482/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №337 

1. На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто във вр. с ал.1 т.8 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.38 ал.2 във връзка 

с чл.37 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.42 ал.2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет - Дряново дава съгласие да се учреди право на надстрояване и 

пристрояване с разгъната застроена площ: 177.60 м2, за обект: Реконструкция, 

пристрояване и надстрояване на съществуваща едноетажна жилищна сграда - 

еднофамилна, с идентификатор 23947.501.1699.1, в имот частна общинска 

собственост - ПИ с идентификатор 23947.501.1699 по КК на гр. Дряново, без 

провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по пазарна цена 

определена от лицензиран оценител, на собственика на сградата Илиян ****** 

Асенов с ЕГН ********** от гр. Дряново, ************. 

2. На основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет - Дряново утвърждава пазарна цена за правото на 

надстрояване и пристрояване в размер на 5740.00 /пет хиляди седемстотин и 

четиридесет/ лева без ДДС, във връзка с изготвена експертна оценка от 

лицензиран независим оценител. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново, след влизане в сила на 

настоящото решение, да издаде заповед и сключи договор за отстъпване 

правото на надстрояване и пристрояване с Илиян ****** Асенов с ЕГН 

********** от гр. Дряново, ************. 

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 
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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 – 12; 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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 9. Съгласие за поставяне на преместваем обект в имот публична 

общинска собственост отреден за УПИ I – „за зеленина“ от кв.82 по 

регулационния план на гр. Дряново (вх.№2200-588/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №338 

На основание чл.17 ал.1 т.1 и чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.62 ал.9 от ЗУТ, 

Общински съвет - Дряново дава съгласие за одобряване на план-схема за 

поставяне на преместваем обект - детски атракцион в УПИ I за „зеленина“ от 

кв.82 по регулационния план на гр. Дряново /парк до стадион „Локомотив“/ 

(Съгласно Скица №5/19.05.2021г на Община Дряново). 

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 - 

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 – 12; 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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 10. Даване на разрешение за изработване на проект за частично 

изменение на подробния устройствен план – план за застрояване /ЧИ на ПУП-

ПЗ/ за преструктуриране на кв.104 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, 

представляващ ж.к. „Априлци (вх.№ОБА3-04-26/19.05.2021г) /Във връзка с 

Решение №220 от 29.09.2020г на ОбС-Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №339 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 5; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 7. 

………………………………………… 

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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 11. 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 

идентификатор38710.92.31, местност „Кучил“, по кадастралната карта /КК/ на 

с. Косарка (вх.№ОБА3-03-1/19.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №340 

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 38710.92.31, местност "Кучил", по кадастралната карта /КК/ на 

с. Косарка. 

2. Разрешава изработването на проект за ЧПУП-ПЗ за промяна 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с 

идентификатор 38710.92.31, местност "Кучил", по КК на с. Косарка. 

Предложението за проект за ЧПУП-ПЗ е за промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 38710.92.31, 

местност "Кучил", по кадастралната карта на с. Косарка, който имот попада в 

земеделска зона ССр1 с възможност за застрояване за неземеделски нужди, 

съгласно проекта за общ устройствен план на общината показано в даденото 

становище на фирмата проектант. Параметрите на заложената устройствена 

зона CCp1 на проекта за ОУПО са: преобладаващо основно застрояване с малка 

височина до 7м по ограничителни и задължителни линии, с показатели за 

интензивност и плътност на застрояване, както следва: 

- височина на застрояване - мах до 7м; 

- плътност на застрояване - мах до 25%; 

- коефициент на интензивност: до 0,6; 

- озеленена площ: мин. 65%; 

- свободно застрояване: свободно и свързано. 

Така направените изменения са показани в текстовата и графична част 

на предложението. 
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Изработването на проект на ЧПУП-ПЗ да се извърши при спазване на 

следните условия: 

- Обхват на плана - ПИ с идентификатор 38710.92.31, местност "Кучил", 

по КК на с. Косарка 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 му. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; 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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 12. Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - 

Габрово, насрочено за 08 юни 2021г /Покана с изх.№РД02-1840 от 19.05.2021г 

на Управителя на „ВиК“ ООД - Габрово/ (вх.№2700-119/25.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №341 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.137 ал.1 т. 3 от Търговския закон, 

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 ******* 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 приема Отчета на управителя 

на „ВиК“ ООД гр. Габрово за дейността на дружеството през 2020г - ЗА. 

По т.2 от дневния ред – Общото събрание приема годишния финансов 

отчет на „ВиК“ ООД гр. Габрово за 2020г и доклада на регистрирания одитор - 

ЗА. 

По т.3 от дневния ред – Общото събрание приема решение балансовата 

печалба на дружеството, след данъчно облагане на финансовата 2020г, да се 

отнесе във фонд резервен, след покриване на загубите от минали години - ЗА. 

По т.4 от дневния ред - Общото събрание приема вътрешни правила за 

избор на регистриран одитор, съгласно чл.62 от Правилника за прилагане на 

Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, за извършване на финансов одит 

и заверка на годишните финансови отчети - ЗА. 

По т.5 от дневния ред - На основание чл.48 ал.1 от ЗНФО, Общото 

събрание на съдружниците избира ОП „Акаунтинг – одитинг“ ООД - гр. Габрово, 

да поеме ангажимента за финансов одит, с регистриран одитор Елена ******* 

Илиева, отговорен за извършването на одита за 2021г - ЗА. 

По т.6 от дневния ред - Общото събрание преизбира Рачо ***** Рачев - 

юрист, Ангелина ****** Маринова - икономист и Кателина ****** Дойнова - 

ВиК инженер за членове на одитния комитет към Дружеството за срок от 1 

година - ЗА. 

По т.7 от дневния ред - Общото събрание взема решение „ВиК“ ООД - гр. 

Габрово да сключи с „Юробанк България“ АД , гр. София анекс към договор 

№043052/09346 за издаване на банкова гаранция за добро изпълнение за сума 

от 59 770 лв/петдесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева/, със срок 

на валидност до 01.05.2026г включително, в полза на „Асоциация по ВиК на 
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обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово“, във връзка с 

чл.10.10 от Договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги - ЗА. 

По т.8 от дневния ред - Общото събрание взема решение „ВиК“ ООД – гр. 

Габрово да обезпечи Банкова гаранция, чрез учредяване на реален залог върху 

вземания в размер до 59 770 лв /петдесет и девет хиляди седемстотин и 

седемдесет лева/, произтичащи от договор за Банкова сметка с №IBAN: BG81 

BPBI 81706605651857, при Банка Юробанк България АД, открита на името на 

„В и К“ ООД, ЕИК 817040128 - ЗА. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; 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 

№36 

гр. Дряново, 26.05.2021 год. 

ОТНОСНО: 13. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на 

акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово за начина на 

гласуване в редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с 

Покана с Изх.№РД-02-1393/11.05.2021г /Вх.№2100-7 от 13.05.2021г/ 

(вх.№2100-7/25.05.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №342 

На основание чл.18, във връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет - Дряново дава мандат на 

Николай ******** Карагьозов - представител на Община Дряново в Общото 

събрание на акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р 

Тота Венкова“ АД - гр. Габрово, да гласува: 

1. По т.1 от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за дейността 

на дружеството през 2020г – ЗА. 

2. По т.2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на 

дружеството за 2020г, заверен от регистрирания одитор – ЗА. 

3. По т.3 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за 

дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2020г – ЗА. 

4. По т.4 от дневния ред: Приемане на консолидиран годишен финансов 

отчет за 2020г, заверен от регистрирания одитор – ЗА. 

5. По т.5 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 

2020г – ЗА. 

6. По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на 

съвета на директорите за дейността им през 2020г – ЗА. 

7. По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2021г - ЗА. 

 

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/     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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