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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 13 /тринадесет/ 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. Промяна на Решение №7 от Протокол №4/02.12.2019г на ОбС-Дряново 

във връзка с избор на нов заместник председател на общинския съвет 

(вх.№0801-99/20.12.2019г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

3. Предложение с вх.№08 01-91/23.12.2019г относно Прекратяване на Договор 

за наем №173 от 22.12.2014г на помещение част от имот частна общинска 

собственост за здравни нужди и отдаване под наем без търг или конкурс на 

помещение част от имот частна общинска собственост за здравни нужди и 

утвърждаване на срок и месечна наемна цена. (Във връзка с предложение с 

вх.№08 01-91/18.12.2019г – допълнение на проекта за решение) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

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

4. Предложение с вх.№08 01-90/23.12.2019г относно Прекратяване на Договор 

за наем №174 от 22.12.2014г на помещение част от имот частна общинска 

собственост за здравни нужди и отдаване под наем без търг или конкурс на 

помещение част от имот частна общинска собственост за здравни нужди и 

утвърждаване на срок и месечна наемна цена. (Във връзка с предложение с 

вх.№08 01-90/18.12.2019г – допълнение на проекта за решение) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

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

5. Предложение с вх.№08 01-89/23.12.2019г относно Прекратяване на Договор 

за наем №229 от 19.10.2017г на помещение част от имот частна общинска 

собственост за здравни нужди и отдаване под наем без търг или конкурс на 

помещение част от имот частна общинска собственост за здравни нужди и 

утвърждаване на срок и месечна наемна цена. (Във връзка с предложение с 

вх.№08 01-89/18.12.2019г – допълнение на проекта за решение) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

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

6. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 

01.01.2019г до 31.10.2019г (вх.№6200-174/14.11.2019г) 

Вносител: Мариета Енчева – директор на Общинско предприятие „Чисто 

Дряново“. 

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

7. Приемане на размер за облагане с такса „Битов отпадък“ през 2020г 

(вх.№0700-95/13.12.2019г) 
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Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК 

„ЗСДЖН“. 

8. Промяна на общинската транспортна схема (вх.№2700-267/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

9. Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, Мярка 

М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ през 2020г 

(вх.№0700-84/26.11.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

10. Искане от НЧ „Развитие-1869“ /за отпускане на временна безлихвена помощ 

във връзка с окончателно плащане по проект към ДФ „Земеделие“/ 

(вх.№6100-167/18.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

11. Обособяване на група населени места на територията на Община Дряново, 

обслужвана от кмета на кметство Царева ливада (вх.№0700-86/28.11.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОбАОбРС“. 

12. Обособяване на група населени места на територията на Община Дряново 

/кметство Ганчовец и кметство Гостилица/, обслужвани от кметски 

наместници и определяне на техните правомощия (вх.№0700-

87/28.11.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОбАОбРС“. 

13. Определяне на делегат на Общински съвет - Дряново в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ 

(вх.№4801-98/04.12.2019г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК 

„ЗСДЖН“. 

14. Определяне на представител на Общински съвет – Дряново в Областния 

съвет за развитие (вх.№0600-199/04.12.2019г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК 

„ЗСДЖН“. 

15. Определяне на представител на Община Дряново в състава на Колективния 

върховен орган (Общо събрание) на Местна инициативна група „Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“ на територията на общините Дряново и 

Трявна (вх.№0801-92/16.12.2019г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК 

„ЗСДЖН“. 

16. Утвърждаване на годишното ползване на дървесина от горските територии – 

общинска собственост за 2020 година (вх.№0700-81/30.10.2019г) 
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Докл.: Деница Вачкова – зам. кмет на Община Дряново. 

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

17. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения част от 

недвижим имот - частна общинска собственост – сграда с идентификатор 

23947.501.855.1 по КК на гр. Дряново /за нуждите на БЧК/ (вх.№5300-

7/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“. 

18. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху част от 

недвижим имот - частна общинска собственост – сграда с идентификатор 

23947.501.1630.1 по КК на гр. Дряново /за нуждите на Мюсюлманско 

изповедание гр. София/ (вх.№6200-168/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“. 

19. Приемане на решение за промяна характера на правото на собственост 

върху недвижим имот общинска собственост и обявяването му от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост 

/читалищна сграда с. Караиванца/ (вх.№2200-923/16.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

20. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№5000-

75/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

21. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен 

план - план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 

38710.92.29, местност "Кучил", по кадастралната карта /КК/ на с. 

Косарка за промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди, с цел присъединяване на ПИ с проектен 

идентификатор 38710.92.29 по КК към ПИ с идентификатор 38710.92.25 

по КК за разширяване на утвърдената площадка с установено 

предназначение на имота – ферма за кози за изграждане на 

селскостопански сгради за съхраняване на растителна и животинска 

продукция, отглеждане на животни и селскостопански машини 

(вх.№ОБА3-03-2/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

22. Предложение с вх.№ОБА3-03-3/13.12.2019г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на 

водопровод, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска 

собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.47.117, местност „Манга“, по кадастралната карта /КК/ на гр. 

Дряново за изграждане на обект за „Жилищно строителство. 

2) Разрешение за изработване на проект на частичен подробен 

устройствен план - план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за ПИ с 

идентификатор 23947.47.117, местност "Манга", по кадастралната карта 

на гр. Дряново с цел промяна предназначението на неземеделска земя 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 02.01.2020г! 

 
 

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 

 

 

за жилищни нужди и определяне на начина на застрояване в имота и 

проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за 

довеждащата инфраструктура - за подземно трасе на водопровод, 

необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.47.117, 

местност "Манга" по КК на гр. Дряново за изграждане на обект за 

"Жилищно строителство". 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

23. Предложение с вх.№ОБА3-03-5/16.12.2019г относно: 

1. Даване съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. 

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

трасе на водопровод преминаващи през поземлени имоти - публична 

общински собственост, необходимо за захранване на ПИ с 

идентификатор 23947.69.99, местност "Вехти лозя", по кадастралната 

карта /КК/ на гр. Дряново, за изграждане на обект: за "Жилищни 

нужди". 

2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно 

трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение 

/НН/ и подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ 

с идентификатор 23947.69.99, местност "Вехти лозя", по КК на гр. 

Дряново, за изграждане на обект: за "Жилищни нужди". 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

24. Предложение с вх.№ОБА3-04-10/16.12.2019г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на 

водопровод преминаващо през поземлени имоти - публична общински 

собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.68.159, местност "Вехти лозя", по кадастралната карта /КК/ на гр. 

Дряново за изграждане на обект: за "Жилищни нужди". 

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 23947.68.159, местност "Вехти лозя", по КК на гр. 

Дряново, за изграждане на обект: за "Жилищни нужди". 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

25. 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 23947.501.1097 по кадастралната карта на гр. Дряново 

(вх.№ОБА3-04-16/16.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 
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26. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен 

план - план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 

17350.62.9, местност "Среден връх", по кадастралната карта на с. 

Гостилица, за промяна предназначението на имота от „Стопански двор“ 

за жилищно строителство и определяне на начина на застрояване в 

имота (вх.№ОБА3-04-9/16.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

27. Предложение с вх.№ОБА3-04-15/16.12.2019г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура на проектни трасета на 

довеждащи проводи необходими за захранване на УПИ XIX-395 от кв.14 

по плана на с. Царева ливада, а именно трасе на ел. кабел за външно 

електрозахранване ниско напрежение /НН/, трасе на подземен 

водопровод и на трасе на канал Ø400 преминаващи през поземлен имот 

- публична общинска собственост /ПОС/. 

2. Разрешение за изработване на частичен подробен устройствен план - 

план-схеми /ЧПУП - план-схеми/ за довеждащата инфраструктура на 

проектни трасета на ел. кабел за външно електрозахранване ниско 

напрежение /НН/, водопровод и канал през общински имоти ПОС за 

захранване на УПИ XIX-395 от кв.14 по плана на с. Царева ливада. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

28. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на Община 

Дряново (вх.№0700-93/11.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

29. Определяне на основната месечна заплата на кмета на Кметство Царева 

ливада (вх.№0700-94/11.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

30. Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общински 

съвет – Дряново (вх.№0801-93/16.12.2019г) 

Вносител: Преслава Демирева – председател на ПК „Финансово-

икономическа политика и контрол на обществените поръчки“. 

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

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 2. Промяна на Решение №7 от Протокол №4/02.12.2019г на ОбС-

Дряново във връзка с избор на нов заместник председател на общинския съвет 

(вх.№0801-99/20.12.2019г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №12 

На основание чл.24 ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.11 ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация Дряново, във връзка с подадена оставка с вх.№0801-

99/20.12.2019г от зам. председателя на ОбС Костадин ******* Йорданов, 

Общински съвет – Дряново променя свое Решение №7 от Протокол 

№4/02.12.2019г, както следва: 

Избира за заместник председател на Общински съвет – Дряново Милен 

******* Стоянов. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 7; ПРОТИВ – 3; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 3. Предложение с вх.№08 01-91/23.12.2019г относно Прекратяване на 

Договор за наем №173 от 22.12.2014г на помещение част от имот частна общинска 

собственост за здравни нужди и отдаване под наем без търг или конкурс на 

помещение част от имот частна общинска собственост за здравни нужди и 

утвърждаване на срок и месечна наемна цена. (Във връзка с предложение с вх.№08 

01-91/18.12.2019г – допълнение на проекта за решение) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №13 

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

местната администрация, чл.14 ал.6 от Закона за общинската собственост и 

чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Дряново както и чл.19.2 от Договор за наем 

№174 от 22.12.2014г във връзка с чл.23 ал.3 във връзка с ал.1 т.8 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Дряново, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

1. Прекратява Договор за наем №173 от 22.12.2014г, сключен между 

Община Дряново и представляваното от д-р Нено ***** Ненов в качеството му 

на едноличен собственик на капитала и управител на дружество „Доктор Нено 

***** Ненов – индивидуална практика за първична медицинска помощ“ ЕООД 

считано от 31.12.2019г на следния 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. 

2. Отдава под наем без търг или конкурс на д-р Нено ***** Ненов  с ЕГН  

********** в качеството му на физическо лице - дипломиран 

общопрактикуващ лекар, имот частна общинска собственост, а именно:  

помещения  с обща площ от 24,38 кв.м (кабинет №1 – 13,28 кв.м и кабинет №2 

– 11,10кв.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. Срок на договора - пет години, 

считано от 01.01.2020 година. Месечна наемна цена, определена съгласно т.5 

от раздел III от действащата Тарифата за базисни месечни наемни цени на 

имоти общинска собственост е в размер на 48,76 лв. 
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3. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички правни и 

фактически действия за сключване на договора за наем с д-р Нено ***** 

Ненов с ЕГН  **********, съгласно приетото по-горе в т.2 решение. 

4. На основание чл.60 ал.1 от АПК, разпорежда предварително 

изпълнение на Решенията по т.1 и т.2 със следните мотиви: считаме, че е 

налице необходимостта от допускането на предварителното изпълнение на 

горните решения, за да се осигури животът или здравето на гражданите, 

особено важни обществени интереси на жителите на община Дряново, както и 

да се предотврати настъпването на значителна, трудно поправима вреда на 

пациентите, поради неизпълнение на решението или закъснението на 

изпълнението им. Д-р Нено ***** Ненов е общопрактикуващ лекар с много 

голям брой пациенти (около 3 600), ползващи  неговата лекарска практика, 

като всички те са свикнали да бъдат обслужвани именно в тези кабинети и с 

оглед  да се осигури непрекъснатост на предоставяните от лицето здравни 

услуги, тъй като противното ще е във вреда на пациентите му. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ПРОТИВ 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов Самоотвод 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ПРОТИВ 

9 Светослав Минчев ПРОТИВ 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ПРОТИВ 

13 Цветан Йорданов ПРОТИВ 

ЗА – 7; ПРОТИВ – 5; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 
Радослава Вълкова 
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 
……………………………… 
Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 4. Предложение с вх.№08 01-90/23.12.2019г относно Прекратяване 

на Договор за наем №174 от 22.12.2014г на помещение част от имот частна 

общинска собственост за здравни нужди и отдаване под наем без търг или 

конкурс на помещение част от имот частна общинска собственост за здравни 

нужди и утвърждаване на срок и месечна наемна цена. (Във връзка с 

предложение с вх.№08 01-90/18.12.2019г – допълнение на проекта за 

решение) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №14 

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

местната администрация, чл.14 ал.6 от Закона за общинската собственост и 

чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Дряново както и чл.19.2 от Договор за наем 

№174 от 22.12.2014г във връзка с чл.23 ал.3 във връзка с ал.1 т.8 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Дряново, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

1. Прекратява Договор за наем №174 от 22.12.2014г сключен между 

Община Дряново  и представляваното от д-р Нено ***** Ненов в качеството му 

на едноличен собственик на капитала  и управител на  дружество „Доктор Нено 

***** Ненов – индивидуална практика за първична медицинска помощ“ ЕООД 

считано от 31.12.2019г на следния 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. 

2. Отдава под наем без търг или конкурс на д-р Нено ***** Ненов  с ЕГН  

********** в качеството му на физическо лице - дипломиран 

общопрактикуващ лекар на  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. Срок на договора - пет 

години, считано от 01.01.2020 година. Месечна наемна цена, определена 

съгласно т.5 от раздел III от действащата Тарифата за базисни месечни наемни 

цени на имоти общинска собственост е в размер на 119,90 лв. 
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3. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички правни и 

фактически действия за сключване на договора за наем с д-р Нено ***** 

Ненов с ЕГН **********, съгласно приетото по-горе в т.2 решение. 

4. На основание чл.60 ал.1 от АПК, разпорежда предварително 

изпълнение на Решенията по т.1 и т.2 със следните мотиви: считаме, че е 

налице необходимостта  от допускането на предварителното изпълнение на 

горните решения, за да се осигури животът или здравето на гражданите, 

особено важни обществени интереси на жителите на община Дряново, както и 

да се предотврати настъпването на значителна, трудно поправима вреда на 

пациентите, поради неизпълнение на решението или закъснението на 

изпълнението им. Д-р Нено ***** Ненов е общопрактикуващ лекар с много 

голям брой пациенти (около 3 600), ползващи  неговата лекарска практика, 

като всички те са свикнали да бъдат обслужвани именно в тези кабинети и с 

оглед да се осигури непрекъснатост на предоставяните от лицето здравни 

услуги, тъй като противното ще е във вреда на пациентите му. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ПРОТИВ 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов Самоотвод 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ПРОТИВ 

9 Светослав Минчев ПРОТИВ 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ПРОТИВ 

13 Цветан Йорданов ПРОТИВ 

ЗА – 7; ПРОТИВ – 5; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 
Радослава Вълкова 
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 
……………………………… 
Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 5. Предложение с вх.№08 01-89/23.12.2019г относно Прекратяване на 

Договор за наем №229 от 19.10.2017г на помещение част от имот частна общинска 

собственост за здравни нужди и отдаване под наем без търг или конкурс на 

помещение част от имот частна общинска собственост за здравни нужди и 

утвърждаване на срок и месечна наемна цена. (Във връзка с предложение с вх.№08 

01-89/18.12.2019г – допълнение на проекта за решение) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №15 

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

местната администрация, чл.14 ал.6 от Закона за общинската собственост и 

чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Дряново както и чл.19.2 от Договор за наем 

№229 от 19.10.2017г във връзка с чл.23 ал.3 във връзка с ал.1 т.8 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Дряново, Общински съвет Дряново 

РЕШИ: 

1. Прекратява Договор за наем №229 от 19.10.2017г, сключен между 

Община Дряново и ЕТ  „Йорданов – С – Костадин Йорданов“ със седалище и 

адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Никола Мушанов“ №21 с ЕИК 

817055265  на  имот частна общинска собственост, а именно: обособен кабинет 

№301 с площ от 18.91 кв.м, находящ се на трети етаж в сградата на 

поликлиниката в гр. Дряново, представляваща сграда с идентификатор  

№23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, находяща се в УПИ II от кв.87 по 

плана на гр. Дряново за здравни дейности. 

2. Отдава под наем без търг или конкурс на д-р Костадин ********** 

Йорданов с ЕГН ********** в качеството му на физическо лице – дипломиран 

лекар по дентална медицина, имот частна общинска собственост, а именно: 

обособен кабинет №301 с площ от 18.91 кв.м, находящ се на трети етаж в 

сградата на поликлиниката в гр. Дряново, представляваща сграда с 

идентификатор № 23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, находяща се в УПИ 

II от кв.87 по плана на гр. Дряново  за здравни дейности. Срок на договора - 

пет години, считано от 01.01.2020 година. Месечна наемна цена, определена 

съгласно т.5 от раздел III от действащата Тарифата за базисни месечни наемни 

цени на имоти общинска собственост е в размер на 37,82 лв. 

3. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички правни и 

фактически действия за сключване на договора за наем с д-р Костадин 
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********** Йорданов  с ЕГН ********** и адрес: гр. Дряново, **********, 

съгласно приетото по-горе в т.2 решение. 

4. На основание чл.60 ал.1 от АПК, разпорежда предварително 

изпълнение на Решенията по т.1 и т.2 със следните мотиви: считаме, че е 

налице необходимостта  от допускането на предварителното изпълнение на 

горните решения, за да се осигури животът или здравето на гражданите, 

особено важни обществени интереси на жителите на община Дряново, както и 

да се предотврати настъпването на значителна, трудно поправима вреда на 

пациентите, поради неизпълнение на решението или закъснението на 

изпълнението им. Д-р Костадин ********** Йорданов е лекар по дентална 

медицина с много голям брой пациенти, ползващи  неговата лекарска практика, 

като всички те са свикнали да бъдат обслужвани именно в този кабинет и с 

оглед да се осигури непрекъснатост на предоставяните от лицето здравни 

услуги, тъй като противното ще е във вреда на пациентите му. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ПРОТИВ 

3 Костадин Йорданов Самоотвод 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ПРОТИВ 

9 Светослав Минчев ПРОТИВ 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ПРОТИВ 

13 Цветан Йорданов ПРОТИВ 

ЗА – 7; ПРОТИВ – 5; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 
……………………………… 
Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 6. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ 

за периода от 01.01.2019г до 31.10.2019г (вх.№6200-174/14.11.2019г) 

Вносител: Мариета Енчева – директор на Общинско предприятие „Чисто 

Дряново“. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №16 

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

местната администрация, във връзка с чл.14 т.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“, 

Общински съвет – Дряново приема за информация Отчет за дейността на 

Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2019г до 

31.10.2019г. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 7. Приемане на размер за облагане с такса „Битов отпадък“ през 

2020г (вх.№0700-95/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №17 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов Въздържам се 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов Въздържам се 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова Въздържам се 

6 Нено Ненов Въздържам се 

7 Преслава Демирева Въздържам се 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев Въздържам се 

11 Теодора Мъглова Въздържам се 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 7. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 8. Промяна на общинската транспортна схема (вх.№2700-

267/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №18 

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.8 ал.4 от Наредба №2 от 15.03.2002г за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет - Дряново 

утвърждава промени в транспортната схема на Община Дряново, приета с 

Решение №393 по Протокол №49/30.01.2018г, изменена с Решение №603 от 

Протокол №70/28.06.2019г, както следва: 

1. Да отпаднат курсовете по зимното разписание /от 01.09. до 30.06./ в 

часовете: 

- Дряново - Габрово в 10.00 и 12.00 часа; 

- Габрово - Дряново в 11.00 и 13.00 часа. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 9. Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива 

България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените 

места“ през 2020г (вх.№0700-84/26.11.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №19 

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

местната администрация, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие на Община Дряново да кандидатства за дейностите по 

Проект „Красива България“ през 2020г за обект „РЕМОНТ НА ПОКРИВ И 

ФАСАДИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - УПИ I, КВ. 84 - ГР. 

ДРЯНОВО“, на стойност 162 388 лв с ДДС като осигури съфинансиране в размер 

на 61%, а именно 99 057 лева с ДДС. 

2. Дава съгласие придобитите ДМА в резултат на проекта да станат 

публична собственост на Община Дряново. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

ОТНОСНО: 10. Искане от НЧ „Развитие-1869“ /за отпускане на временна 

безлихвена помощ във връзка с окончателно плащане по проект към ДФ 

„Земеделие“/ (вх.№6100-167/18.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №20 

На основание чл.21 ал.1 т.10, чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие за предоставяне на безвъзмездна временна финансова 

помощ на Народно читалище „Развитие–1869“ гр. Дряново в размер на 190 000 

лв от бюджета на Община Дряново за 2020г, която да бъде използвана от 

читалището за разплащане на дължимите от него суми на изпълнителите по 

реализация на проект: „Реконструкция и ремонт на сграда /кино Дряново/“. 

2. Възлага на кмета на Община Дряново да подпише Споразумение с 

Народно читалище „Развитие-1869“ гр. Дряново, в което да се уточнят 

сроковете, обезпечаването и начина на възстановяване на предоставената 

финансова помощ. Връщането на предоставената финансова помощ от 

читалището на общината да се извърши най-късно до края на бюджетната 

2020г. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 11. Обособяване на група населени места на територията на 

Община Дряново, обслужвана от кмета на кметство Царева ливада (вх.№0700-

86/28.11.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №21 

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

местната администрация, Общински съвет - Дряново: 

1. Отменя Решение №99 от Протокол №11/25.04.2016г на ОбС - 

Дряново. 

2. Обособява група населени места на територията на Община Дряново, 

обслужвана от кмета на кметство Царева ливада, както следва: с. Бучуковци, с. 

Горни Върпища, с. Джуровци, с. Добрените, с. Долни Върпища, с. Долни 

Драгойча, с. Доча, с. Искра, с. Косилка, с. Куманите, с. Къртипъня, с. 

Нейчовци, с. Пърша, с. Станча, с. Сяровци. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 12. Обособяване на група населени места на територията на 

Община Дряново /кметство Ганчовец и кметство Гостилица/, обслужвани от 

кметски наместници и определяне на техните правомощия (вх.№0700-

87/28.11.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №22 

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

местната администрация, във връзка с &153 от Преходни и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, чл.16 

т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република 

България, &2 от Заключителни разпоредби към Закона за изменение на ЗМСМА 

и чл.46а от същия закон, Общински съвет Дряново: 

1. Отменя т.3 от Решение №6 от Протокол №2/16.11.2015г на ОбС – 

Дряново. 

2. Обособява група населени места на територията на Община Дряново, 

обслужвана от кметски наместници, както следва: 

2.1. Кметство Ганчовец - населени места с. Ганчовец, с. Зая, с. 

Саласука, с. Геня, с. Руня. 

2.2. Кметство Гостилица - населени места с. Гостилица, с. Славейково. 

3. Определя следните пълномощия на кметските наместници: 

3.1. Организират провеждането на мероприятия, свързани с 

благоустрояването и хигиенизирането на населените места, в рамките на 

утвърдените за съответната година бюджетни средства. 

3.2. Упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят 

за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на 

територията на населените места. 

3.3. Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната 

среда и организират охраната на полските имоти в землищата на населените 

места. 

3.4. Водят регистрите на населението и за гражданското състояние, 

предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в 

населените места и изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН. 

3.5. Осигуряват извършването на административни услуги на физически 

и юридически лица. 
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3.6. Осигуряват спазването на обществения ред, имат правомощия по 

чл.чл.70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от ЗМВР на съответната територия до 

пристигане на полицейския орган. 

3.7. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и 

аварии. 

3.8. Изпълняват функциите на длъжностно лице по гражданското 

състояние, да извършват адресна регистрация и да издават удостоверения въз 

основа на регистъра на населението. 

3.9. Съдействат на всички общински служби и институции за изпълнение 

на задълженията им по места и отговарят за спазването на наредбите на 

Общинския съвет на територията на населените места. 

3.10. Свикват Общо събрание на населението в населените места, които 

обслужват. 

3.11. Изпълняват и други функции, възложени им от кмета на Общината 

или произтичащи от нормативни актове. 

4. Възлага на кмета на Община Дряново, да изпълни взетото решение по 

т.2, като назначи кметски наместници, с правомощията по т.3. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

ОТНОСНО: 13. Определяне на делегат на Общински съвет - Дряново в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България 

/НСОРБ/ (вх.№4801-98/04.12.2019г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №23 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 ал.1 от Устава на 

НСОРБ, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 

на общините в Република България представителя на общинския съвет Галин 

***** Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в 

заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от д-р Нено ***** 

Ненов – заместник председател на ОбС-Дряново. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ПРОТИВ 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов Въздържам се 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ПРОТИВ 

9 Светослав Минчев ПРОТИВ 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев Въздържам се 

13 Цветан Йорданов Въздържам се 

ЗА – 7; ПРОТИВ – 3; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 
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Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 14. Определяне на представител на Общински съвет – Дряново в 

Областния съвет за развитие (вх.№0600-199/04.12.2019г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №24 

На основание чл.22 ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.21 

ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.62 ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, Общински съвет – Дряново: 

1. Избира за свой представител в Областен съвет за развитие – Габрово 

– общинския съветник Преслава ******* Демирева. 

2. В случай на възпрепятстване участието на представителя на 

Общински съвет - Дряново в заседание на Областния съвет за развитие, 

определя за заместник общинския съветник Надя ******* Кукурякова. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 02.01.2020г! 

 
 

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 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 15. Определяне на представител на Община Дряново в състава на 

Колективния върховен орган (Общо събрание) на Местна инициативна група 

„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на територията на общините 

Дряново и Трявна (вх.№0801-92/16.12.2019г) 

Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №25 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.12 ал.1 т.1 от НАРЕДБА №22 от 

14.12.2015г за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г, Общински съвет – Дряново: 

1. Избира за представител на Община Дряново в състава на Колективния 

върховен орган (Общо събрание) на Местна инициативна група „Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“  Нено ******* Ненов – общински съветник. 

2. Възлага на представителя, определен по т.1, да участва от името на 

Община Дряново в гласуване при взимане на решения на Колективния 

върховен орган (Общо събрание) на Местна инициативна група „Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“ на територията на общините Дряново и Трявна 

и подписва всички необходими документи. 

3. Дава съгласие в състава на Колективния управителен орган 

(Управителния съвет) на СНЦ Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в 

сърцето на Балкана“ на територията на общините Дряново и Трявна да бъде 

избиран представителя на Община Дряново. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ПРОТИВ 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов Въздържам се 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ПРОТИВ 

9 Светослав Минчев ПРОТИВ 

10 Стефан Енчев ЗА 
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11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ПРОТИВ 

13 Цветан Йорданов ПРОТИВ 

ЗА – 7; ПРОТИВ – 5; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 16. Утвърждаване на годишното ползване на дървесина от горските 

територии – общинска собственост за 2020 година (вх.№0700-81/30.10.2019г) 

Докл.: Деница Вачкова – зам. кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №26 

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 
2020 Г, СЪГЛАСНО ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

№ 
по 
ред 

Землище 
Подотдел 
по ЛУП 

Площ 
на 

подотдела 
/ха/ 

Вид гора 
Запас 

M3 
/ха/ 

Общ 
запас 
/м3/ 

Предвидено 
ползване 

по 
ЛУП /м3/ 

Забележка 

1 Геша 259 с 0,6 Нискостъблен 80 55 40 АП 

2 Геша 259 л1 1,2 Нискостъблен 80 100 90 АП 

3 Гостилица 267 о2 3,9 ЧБК 288 270 270 ЧБК 

4 Чуково 270 у1 1,1 Нискостъблен 67 70 50 АП 

5 Чуково 270 ф1 3,3 Нискостъблен 91 320 230 АП 

6 Каломен 276 Ф 2,7 
Издънкови за 

превръщане 
84 260 50 ЦП 

7 Радовци 174 г1 1,2 Нискостъблен 57 70 70 АП 

8 Геша 268 к 2,2 
Издънкови за 

превръщане 
81 210 80 ДСрНП 

 Всичко:      880  

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 по чл.112 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна 
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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. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 17. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на 

помещения част от недвижим имот - частна общинска собственост – сграда с 

идентификатор 23947.501.855.1 по КК на гр. Дряново /за нуждите на БЧК/ 

(вх.№5300-7/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №27 

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

местната администрация във връзка с чл.39 ал.4 от Закона за общинската 

собственост и чл.57 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Дряново дава 

съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху 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 идентификатор 23947.501.855.1 по КК на гр. Дряново с 

административен адрес гр. Дряново, ул. „Никола Мушанов“ №3 за срок от 5 

/пет/ години на Общински съвет на Български червен кръст - Дряново, 

представляван от председателя Иван Пенчев *******. 

2. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор с 

Общински съвет на Български червен кръст - Дряново, представляван от 

председателя Иван Пенчев *******. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева - 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 
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………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 18. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху част от 

недвижим имот - частна общинска собственост – сграда с идентификатор 

23947.501.1630.1 по КК на гр. Дряново /за нуждите на Мюсюлманско 

изповедание гр. София/ (вх.№6200-168/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №28 

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

местната администрация във връзка с чл.39 ал.4 от Закона за общинската 

собственост и чл.57 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

да се учреди безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - 

частна общинска собственост - сграда с идентификатор 23947.501.1630.1 по КК 

на гр. Дряново със застроена площ 140 кв.м, на един етаж, за срок от 5 /пет/ 

години на „Мюсюлманско изповедание“ гр. София, Булстат: 121526008 със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Братя Миладинови" №27 с 

председател главен мюфтия Мустафа ***** Хаджи, представляван от 

пълномощника Сюлейман ***** Масурев - районен мюфтия на Районно 

мюфтийство Велико Търново. 

2. Сградата да се използва за молитвен дом и за социални дейности на 

мюсюлманите от община Дряново, без право на преустройство или нарушаване 

на строителния и архитектурния облик. 

3. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор с 

„Мюсюлманско изповедание“ гр. София, Булстат: 121526008 със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ №27, с председател 

главен мюфтия Мустафа ***** Хаджи, представляван от пълномощника 

Сюлейман ***** Масурев - районен мюфтия на Районно мюфтийство Велико 

Търново. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 
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9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

ОТНОСНО: 19. Приемане на решение за промяна характера на правото на 

собственост върху недвижим имот общинска собственост и обявяването му от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост /читалищна 

сграда с. Караиванца/ (вх.№2200-923/16.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №29 

1. На основание чл.21 ал.2 вр. с ал.1 т.8 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6 ал.1 и ал.3, 

предл. първо от Закона за общинската собственост, Общински съвет- Дряново 

променя характера на правото на собственост на сграда с площ 120 кв.м, на 

два етажа, полумасивно строителство, изградена през 1950г, находяща се в 

село Караиванца, община Дряново, разположена в ПИ 45 с отреждане „за 

читалище, църква“ от кв.9 по плана на с. Караиванца, актувана като публична 

общинска собственост с акт за общинска собственост №338/15.06.2001г, от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост и я обявява за 

частна общинска собственост. 

2. Изключва от Приложение №1 „Списък на имотите публична общинска 

собственост“ към Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Раздел V. Читалища: №37- Читалище с. 

Караиванца. 

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

решението да състави нов акт за частна общинска собственост по отношение на 

сградата. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 
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13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 20. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд 

(вх.№5000-75/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №30 

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

местната администрация, във връзка §27 ал.2 т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общински съвет - 

Дряново дава съгласие да се предоставят земи - част от Общинския поземлен 

фонд /ОПФ/, на Общинска служба „Земеделие“ гр. Дряново, които са за 

възстановяване на признатите в стари реални граници имоти на наследници на 

Сава ***** Тотев, съгласно Решение №3219/10.03.1993г на Общинска служба 

„Земеделие“ гр. Дряново, както следва: 

1. Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 23947.47.338 с площ 

от 0,7 дка, с предназначение - земеделска земя, с НТП - лозе, местност „Манга“ 

по КК на гр. Дряново - земя предоставени по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, който 

имот е включен в ОПФ. 

2. Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.47.201 с площ от 2,001 

дка с предназначение - земеделска земя, с НТП - пасище, местност „Манга“ по 

КК на гр. Дряново - земя предоставени по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, който имот е 

включен в ОПФ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев - 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 
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ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 21. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен 

устройствен план - план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за ПИ с проектен 

идентификатор 38710.92.29, местност "Кучил", по кадастралната карта /КК/ на 

с. Косарка за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 

нужди, с цел присъединяване на ПИ с проектен идентификатор 38710.92.29 по 

КК към ПИ с идентификатор 38710.92.25 по КК за разширяване на утвърдената 

площадка с установено предназначение на имота – ферма за кози за 

изграждане на селскостопански сгради за съхраняване на растителна и 

животинска продукция, отглеждане на животни и селскостопански машини 

(вх.№ОБА3-03-2/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №31 

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 /ЗУТ/, Общински съвет - 

Дряново: 

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

възложител, за изработване на проект на частичен подробен устройствен план 

- план за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 38710.92.29, местност 

„Кучил“, по КК на с. Косарка, за промяна предназначението на земеделска земя 

за неземеделски нужди с цел разширяване ПИ с идентификатор 38710.92.25 по 

КК на с. Косарка за изграждане за селскостопански сгради за съхранение на 

растителна и животинска продукция, за отглеждане на животни и за 

селскостопански машина и определяне на начина на застрояване в имота. 

2. Разрешава изработването на проект на частичен подробен 

устройствен план - план за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 

38710.92.29, местност „Кучил“, по КК на с. Косарка, за промяна 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел 

присъединяване на ПИ с проектен идентификатор 38710.92.29 по КК към ПИ с 

идентификатор 38710.92.25 по КК на с. Косарка за разширяване на 

утвърдената площадка с установено предназначение на имота - ферма за кози 

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. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 22. Предложение с вх.№ОБА3-03-3/13.12.2019г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, 

преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост, 

необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.47.117, местност 

„Манга“, по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново за изграждане на обект за 

„Жилищно строителство“. 

2) Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен 

план - план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 23947.47.117, 

местност „Манга“, по кадастралната карта на гр. Дряново с цел промяна 

предназначението на неземеделска земя за жилищни нужди и определяне на 

начина на застрояване в имота и проект на Подробен устройствен план - 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура - за подземно 

трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.47.117, местност „Манга“, по КК на гр. Дряново за изграждане на обект 

за „Жилищно строителство“. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №32 

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

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

устройство на територията, Общински съвет - Дряново: 

Дава съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод 

необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.47.117, местност 

„Манга“, по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, за изграждане на обект: 

за „Жилищно строителство“, за частта от което преминава през поземлени 

имоти - публична общински собственост: ПИ с идентификатор 23947.501.9660 с 

НТП - второстепенна улица и ПИ с идентификатор 23947.39.59 с НТП - полски 

път. 

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

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

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

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

възложител, за изработване на проект на частичен подробен устройствен план 

- план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди за жилищно строителство за ПИ с идентификатор 

23947.47.117, местност „Манга“, по КК на гр. Дряново и на проект на подробен 

устройствен план - парцеларен план за довеждащата инфраструктура за 

подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с 
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идентификатор 23947.47.117, местност „Манга“, по КК на гр. Дряново, 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 жилищно 

строителство за ПИ с идентификатор 23947.47.117, местност „Манга“, по КК на 

гр. Дряново. За имота се предвижда основно застрояване с височина до 10 м по 

ограничителни линии, със съответните показатели за плътност и интензивност 

на застрояване, така както е показано в текстовата и графична част на 

предложението. 

3. Разрешава изработването на проект ПУП-ПП за довеждащата 

инфраструктура - трасе на водопровод необходимо за захранване на ПИ с 

идентификатор 23947.47.117, местност „Манга“, по КК на гр. Дряново за 

изграждане на обект: за „Жилищно строителство“. 

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

следните условия: 

- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 23947.47.117, местност 

„Манга“, по кадастралната карта на землище гр. Дряново и засегнатите имоти; 

- 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; 

- 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. 

III. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов - 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 
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12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 23. Предложение с вх.№ОБА3-03-5/16.12.2019г относно: 

1. Даване съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и 

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

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

водопровод преминаващи през поземлени имоти - публична общински 

собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, 

местност "Вехти лозя", по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, за 

изграждане на обект: за "Жилищни нужди". 

2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе 

на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно 

трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.69.99, местност "Вехти лозя", по КК на гр. Дряново, за изграждане на 

обект: за "Жилищни нужди". 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №33 

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 отклонения от общите мрежи и 

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

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

водопровод необходими за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, 

местност "Вехти лозя" по кадастралната карта на гр. Дряново за изграждане на 

обект: за "Жилищни нужди", за тази частта от трасетата, където преминават 

през поземлени имоти - публична общински собственост: ПИ с идентификатор 

23947.69.90 по КК 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.124б ал.1, във връзка с чл.59 и 

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

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

възложител, за изработване на проект на подробен устройствен план - 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе 

на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно 

трасе на водопровод необходими за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.69.99, местност "Вехти лозя" по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново 

за изграждане на обект: за "Жилищни нужди". 

2. Разрешава изработването на проект ПУП-ПП за довеждащата 

инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване 
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ниско напрежение /НН/ и подземно трасе на водопровод необходими за 

захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност "Вехти лозя", по 

кадастралната карта на гр. Дряново за изграждане на обект: за "Жилищни 

нужди". 

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

следните условия: 

- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност "Вехти 

лозя", по КК на землище гр. Дряново и засегнатите имоти; 

- 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; 

- ПУП-ПП да се съгласуват със съответните присъединителни 

дружества; 

- 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 му. 

III. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов - 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 
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Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 24. Предложение с вх.№ОБА3-04-10/16.12.2019г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод 

преминаващо през поземлени имоти - публична общински собственост, 

необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.68.159, местност 

"Вехти лозя", по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново за изграждане на 

обект: за "Жилищни нужди". 

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 

23947.68.159, местност "Вехти лозя", по КК на гр. Дряново, за изграждане на 

обект: за "Жилищни нужди". 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №34 

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

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

устройство на територията, Общински съвет – Дряново: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод 

ПЕ Ø20 необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.68.159, 

местност "Вехти лозя", по КК на гр. Дряново за изграждане на обект: за 

"Жилищни нужди". Трасето преминава през поземлен имот - публична 

общински собственост: ПИ с идентификатор 23947.68.636 по КК на гр. Дряново 

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.124б ал.1, във връзка с чл.59 и 

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

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

възложител, за изработване на проект на подробен устройствен план - 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе 

на водопровод ПЕ Ø20 необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 

23947.68.159, местност "Вехти лозя", по КК на гр. Дряново за изграждане на 

обект: за "Жилищни нужди". 

2. Разрешава изработването на проект ПУП-ПП за довеждащата 

инфраструктура за трасе на водопровод ПЕ Ø20 необходимо за захранване на 

ПИ с идентификатор 23947.68.159, местност "Вехти лозя", по КК на гр. Дряново 

за изграждане на обект: за "Жилищни нужди". 

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

следните условия: 
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- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 23947.68.159, местност "Вехти 

лозя", по КК на землище гр. Дряново и засегнатите имоти; 
- 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; 
- ПУП-ПП да се съгласува със съответното присъединително дружество; 
- 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 му. 

III. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 
Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 
……………………………… 
Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 25. 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 

23947.501.1097 по кадастралната карта на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-

16/16.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №35 

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 за подземно трасе на водопровод необходими за захранване на ПИ с 

идентификатор 23947.501.1097 по кадастралната карта на гр. Дряново. И двете 

новопроектирани трасета преминават през поземлен имот - публична общинска 

собственост с идентификатор 23947.501.9548 по КК на гр. Дряново /за 

второстепенна улица/. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 
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ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

ОТНОСНО: 26. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен 

устройствен план - план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 

17350.62.9, местност "Среден връх", по кадастралната карта на с. Гостилица, 

за промяна предназначението на имота от „Стопански двор“ за жилищно 

строителство и определяне на начина на застрояване в имота (вх.№ОБА3-04-

9/16.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №36 

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, Общински съвет - Дряново: 

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

възложител, за изработване на проект на частичен подробен устройствен план 

- план за застрояване за ПИ с идентификатор 17350.62.9, местност "Среден 

връх", по КК на с. Гостилица за промяна предназначението на имота от 

„Стопански двор" за жилищно строителство и определяне на начина на 

застрояване в имота. 

2. Разрешава изработването на проект на частичен подробен 

устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 17350.62.9, 

местност "Среден връх", по КК на с. Гостилица за промяна предназначението от 

„Стопански двор" за жилищно строителство, като за имота се установява 

устройствена зона - жилищна Ж(м) с предвидените допустими устройствени 

показатели за основно застрояване по ограничителните линии с височина до 

10м, плътност и интензивност, така както е показано в графичната част на 

предложението. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 
 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 
……………………………… 
Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 27. Предложение с вх.№ОБА3-04-15/16.12.2019г относно: 

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

съоръжения на техническата инфраструктура на проектни трасета на 

довеждащи проводи необходими за захранване на УПИ XIX-395 от кв.14 по 

плана на с. Царева ливада, а именно трасе на ел. кабел за външно 

електрозахранване  ниско напрежение /НН/, трасе на подземен водопровод и 

на трасе на канал Ø400 преминаващи през поземлен имот - публична общинска 

собственост /ПОС/. 

2. Разрешение за изработване на частичен подробен устройствен план - план-

схеми /ЧПУП - план-схеми/ за довеждащата инфраструктура на проектни 

трасета на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/, 

водопровод и канал през общински имоти ПОС за захранване на УПИ XIX-395 

от кв.14 по плана на с. Царева ливада. 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №37 

I. Ha 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 на 

проектни трасета на довеждащи проводи необходими за захранване на УПИ 

XIX-395 от кв.14 по плана на с. Царева ливада, а именно трасе на ел. кабел за 

външно електрозахранване ниско напрежение /НН/, трасе на подземен 

водопровод и на трасе на канал Ø400. Трите новопроектирани трасета 

преминават през поземлен имот публична общинска собственост /ПОС/ - улица 

в участъка с о.т.103-102-37. 

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

местната администрация и чл.124а ал.1, чл.124б ал.1 от Закона за устройство 

на територията, Общински съвет - Дряново: 

1. Разрешава за изработването на частични подробни устройствени 

планове - план-схеми /ЧПУП - план-схеми/ за довеждащата инфраструктура на 

проектни трасета на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение 

/НН/, водопровод и канал преминаващи през общински имоти ПОС за 

захранване на УПИ XIX-395 от кв.14 по плана на с. Царева ливада. 

2. Одобрява задание за изработване на проекти за частични подробни 

устройствени планове - план-схеми /ЧПУП - план-схеми/ за елементите на 

техническата инфраструктура на проектни трасета на ел. кабел за външно 

електрозахранване ниско напрежение /НН/, водопровод и канал за захранване 

на УПИ XIX-395 от кв.14 по плана на с. Царева ливада. 
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III. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 28. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на 

Община Дряново (вх.№0700-93/11.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

Материалът е изтеглен от Вносителя преди обсъждане на предложението в 

заседанието на Общински съвет – Дряново /на основание чл.101 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация Дряново/. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 29. Определяне на основната месечна заплата на кмета на 

Кметство Царева ливада (вх.№0700-94/11.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №38 

На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.38 ал.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5 ал.16 от ПМС №67 за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет - Дряново 

определя основната месечна работна заплата на кмета на кметство Царева 

ливада - Детелина ******* Кьосова, да бъде в размер на 900 /деветстотин/ 

лева, считано от 12.11.2019г. Към основното месечно възнаграждение да се 

изплаща и по 1% за придобит трудов стаж и професионален опит за всяка 

прослужена година. 
 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№5 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 30. Определяне размера на възнаграждението на председателя на 

Общински съвет – Дряново (вх.№0801-93/16.12.2019г) 

Вносител: Преслава Демирева – председател на ПК „Финансово-икономическа 

политика и контрол на обществените поръчки“. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №39 

На основание чл.26 ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.16 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация Дряново, Общински съвет – Дряново: 

1. Определя продължителността на работното време на председателя на 

Общински съвет - Дряново на 8 /осем/ часа. 

2. Определя възнаграждение на председателя на Общински съвет - 

Дряново в размер на 90% от основното месечно трудово възнаграждение на 

кмета на общината, считано от 26.11.2019г. Към основното месечно 

възнаграждение на председателя на ОбС да се изплаща по 1% за придобит 

трудов стаж и професионален опит за всяка прослужена година. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 7; ПРОТИВ – 3; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№6 

гр. Дряново, 23.12.2019 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 1 /един/ глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на Община 

Дряново. 

Докл.: Преслава Демирева – председател на ПК „Финансово-икономическа 

политика и контрол на обществените поръчки“. 

2. Приемане на размер за облагане с такса „Битов отпадък“ през 2020г 

(вх.№0700-95/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК 

„ЗСДЖН“. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№6 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 1. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на 

Община Дряново. 

Докл.: Преслава Демирева – председател на ПК „Финансово-икономическа 

политика и контрол на обществените поръчки“. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №40 

На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.38 ал.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5 ал.16 от ПМС №67 за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет - Дряново 

определя основната месечна работна заплата на кмета на Община Дряново – 

Трифон ***** Панчев, да бъде в размер на 1700 /хиляда и седемстотин/ лева, 

считано от 12.11.2019г. Към основното месечно възнаграждение да се изплаща 

и по 1% за придобит трудов стаж и професионален опит за всяка прослужена 

година. 
 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№6 

гр. Дряново, 23.12.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 2. Приемане на размер за облагане с такса „Битов отпадък“ през 2020г 

(вх.№0700-95/13.12.2019г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №41 

I. Ha основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.62 и 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 2020 година в 

размер на 629 089 лв, в т.ч. финансирани със други собствени приходи в 

размер на 55 000 лв. 

2. Определя размер на промила за облагане е 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 на жилищни имоти на ЮЛ и ЕТ в гр. Дряново и селата е организирано 

сметоизвозване на територията на Община Дряново (Ганчовец, Геша, Глушка, 

Гоздейка, Г. Българени, Гостилица, Денчевци, Длъгня, Зая, Караиванца, 

Катранджии, Керека, Косарка, Маноя, Пейна, Радовци, Руня, Саласука, 

Скалско, Славейково, Соколово, Туркинча, Ц. ливада, Чуково и Янтра) - 2,3 на 

хиляда. 

3. Определя размер на промила за облагане е такса “битови отпадъци” в 

част събиране и транспортиране на битови отпадъци (за дейностите по 

чл.66 ал.1 т.1 от ЗМДТ) - на база по-високата от отчетната стойност и 

данъчната оценка на ЮЛ и ЕТ в гр. Дряново и селата с организирано 

сметоизвозване на територията на общината - 3 на хиляда. 

4. 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 на жилищни 

имоти на ЮЛ и ЕТ в гр. Дряново и селата с организирано сметоизвозване на 

територията на Община Дряново - 2,5 на хиляда. 

5. 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 по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на ЮЛ 
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и ЕТ в гр. Дряново и селата с организирано сметоизвозване на територията на 

общината - 3,1 на хиляда. 

6. 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 на жилищни имоти на ЮЛ и ЕТ в гр. Дряново и 

селата с организирано сметоизвозване на територията на Община Дряново - 1 

на хиляда. 

7. 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 по-високата от отчетната 

стойност и данъчната оценка на ЮЛ и ЕТ в гр. Дряново и селата с 

организирано сметоизвозване на територията на общината - 1 на хиляда. 

8. 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.4, т.5, т.6 и т.7 за имоти по приложения 2-8 към Заповед на Кмета на Община 

Дряново №563/30.10.2019г, както и за селата Бучуковци, Куманите и 

Русиновци. 

9. 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.6 и т.7 за следните села: Балванците, Геня, 

Г. Върпища, Гърня, Добрените, Д. Върпища, Д. Драгойча, Доча, Игнатовци, 

Искра, Каломен, М. Българени, Раданчето, Ритя, Сяровци, Шушня. 

II. На основание чл.67 ал.4 от Закона за местните данъци и такси, 

Общински съвет - Дряново определя размер на такса “битови отпадъци” в части 

„събиране и транспортиране на битови отпадъци“ и „третиране на битови 

отпадъци“ за 1 бр. контейнер е 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 

сезон: 780 лв. 

- такса за големи фирми (без оглед на честотата): 2 200 лв. 

- такса за едно изхвърляне на контейнер извън одобрения график: 20 

лв. 
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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 декларации по образец в ОбА-

Дряново до 31.12.2019г. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Костадин Йорданов ЗА 

4 Милен Стоянов ЗА 

5 Надя Кукурякова ЗА 

6 Нено Ненов ЗА 

7 Преслава Демирева ЗА 

8 Светлана Лакова ЗА 

9 Светослав Минчев ЗА 

10 Стефан Енчев ЗА 

11 Теодора Мъглова ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

Д-Р НЕНО НЕНОВ /П/    МИЛЕН СТОЯНОВ /П/ 

Зам. председател     Зам. председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: 

   /Радослава Вълкова/ 
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