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ПРОТОКОЛ 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 10 /десет/ 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. Избора на физическо лице за осъществяване управлението, 

стопанисването, ползването, защитата и опазването на горските 

територии, собственост на Община Дряново: 

2.1. Предложение с вх.№0700-40/24.06.2019г относно Промяна в 

избора на физическо лице за осъществяване управлението, 

стопанисването, ползването, защитата и опазването на горските 

територии, собственост на Община Дряново. Вносител: инж. Мирослав 

Семов – кмет на Община Дряново 

2.2. Предложение с вх.№0801-38/26.07.2019г относно избор на 

физическо лице за осъществяване управлението, стопанисването, 

ползването, защитата и опазването на горските територии, собственост 

на Община Дряново. Вносители: Преслава Демирева, Георги Казаков и 

Даниела Василева – общински съветници от ПП ГЕРБ. 

3. Предложение за промяна статута на общински жилища (вх.№0700-

43/09.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“. 

4. Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 

2018 на Община Дряново (вх.№0700-42/03.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

5. Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община 

Дряново към 30.06.2019г (вх.№0700-45/17.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

6. Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ за възрастни 

лица с увреждания, като услуга от общ икономически интерес по проект 

№BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома по процедура 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ (вх.№0700-46/18.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“. 

7. Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2019/2020г 

(вх.№5600-83/17.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“. 
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8. Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 

2019/2020г (вх.№2300-18/17.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“. 

9. Утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 23947.501.2234 по КК на гр. Дряново с площ 416 кв.м, за 

който е отреден УПИ VI-„обществено хранене“ от кв.11 по регулационния 

план на града (вх.№2200-479/18.07.2019г) /Във връзка с Решение №612 

от 28.06.2019г/  

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

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

подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за 

изменение на урегулирани поземлени имоти: УПИ II-„производствени и 

складови дейности“, УПИ III-„комплексно жилищно строителство“ и УПИ V-

„за общежитие“ от кв.22 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново 

(вх.№ОБА3-04-5/18.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

11. Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 29 юли 

2019г (вх.№0600-86/15.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

12. Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД 

Габрово, насрочено за 12 август 2019г (вх.№2700-176/22.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

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

на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ 

на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищна регулация за 

урегулиран поземлен имот: УПИ I-„комплексно жилищно строителство“ 

от кв.103 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-

6/22.07.2019г). 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

ОТНОСНО: 2. Избора на физическо лице за осъществяване управлението, 

стопанисването, ползването, защитата и опазването на горските територии, 

собственост на Община Дряново: 

2.1. Предложение с вх.№0700-40/24.06.2019г относно Промяна в избора на 

физическо лице за осъществяване управлението, стопанисването, 

ползването, защитата и опазването на горските територии, собственост на 

Община Дряново. 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново 

2.2. Предложение с вх.№0801-38/26.07.2019г относно избор на физическо 

лице за осъществяване управлението, стопанисването, ползването, защитата 

и опазването на горските територии, собственост на Община Дряново. 

Вносители: Преслава Демирева, Георги Казаков и Даниела Василева – 

общински съветници от ПП ГЕРБ. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №616 

1. На основание чл.181 ал.2 от Закона за горите, Общински съвет - 

Дряново определя СТАНИМИР ****** КОЛЕВ и ДИМИТЪР ****** ДИМКОВ, 

които да извършват управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на 

горските територии, собственост на Община Дряново в съответствие с 

нормативните документи, регламентиращи управлението, стопанисването и 

ползването на горските територии, собственост на общината. Защитата и 

опазването на горските територии, собственост на община Дряново да се 

осъществяват в съответствие с определените в чл.191 ал.3 от Закона за горите 

правомощия на служителите, назначени за опазване на горските територии - 

общинска собственост, както следва: 

1. опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и 

увреждания; 

2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от 

горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти; 

3. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от 

горите; 

4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар 

предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване; 

5. следят за появата на болести, вредители и други повреди; 

6. опазват защитените видове животни и растения и следят за 

спазването на режимите на защитените територии и защитените зони; 

7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните 

работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с 

дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване; 
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8. дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения; 

9. спират превозни средства, които превозват дървесни и недървесни 

горски продукти, за проверка на техния произход. 

2. На следващото заседание на Общински съвет – Дряново кметът на 

общината да внесе за одобряване от съвета общинските гори – по отдели и 

землища, за които ще отговарят лицата по т.1. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова Въздържам се 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев Въздържам се 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев Въздържам се 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов Въздържам се 

ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 3. Предложение за промяна статута на общински жилища 

(вх.№0700-43/09.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №617 

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

местната администрация, във връзка с чл.42 ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.28 ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община 

Дряново, Общински съвет – Дряново РЕШИ: 

Да се извърши актуализация на Списъка с общински жилища за 

настаняване под наем, ведомствени и резервни жилища, както следва: 

1. Жилище с адрес гр. Дряново ул. „Ген. Столетов“ №26 етаж I да бъде 

прехвърлено от фонд „резервни жилища“ във фонд с „общински жилища за 

настаняване под наем“ на Община Дряново. 

2. Общинско жилище, находящо се в гр. Дряново ж.к. „Априлци“ бл.6 

ет.3 ап.7 да се трансформира от„ ведомствено жилище“ в „резервно жилище“. 

След направената актуализация, списъкът с общински жилища за 

настаняване под наем, ведомствени и резервни жилища да съдържа следното: 

БИЛО: 

Приложение №1 

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ, 

ВЕДОМСТВЕНИ И РЕЗЕРВНИ, КАКТО СЛЕДВА: 

№ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ: 

1 ж.к."Априлци" бл.3 вх.А ет.4 ап.14 

2 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.3 ап.11 

3 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.4 ап.15 

4 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.5 ап.19 

5 ж.к."Априлци" бл.4 вх.Б ет.5 ап.14 

6 ж.к."Априлци" бл.7 вх.Б ет.3 ап.7 

7 ул."Шипка" №121 ет.2 ап.5 

8 ул."Шипка" №121 ет.3 ап.8 

9 ул."Шипка" №65 ет.I 

10 ул."Шипка" №65 ет.II 

11 ул."М.Преображенски" №30 ап.7 ет.3 

12 ул."Ген.Н.Столетов" №26 ет.II 

13 ул."Гурко" №15 - 4 жилища 
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 ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА: 

1 ул."Шипка" №121 ет.1 ап.2 

2 ул."Шипка" №125 вх.А ет.1 ап.2 

3 ж.к."Априлци" бл.6 ет.3 ап.7 

 РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА: 

1 ул. "Ген.Н.Столетов" №26 ет.I 

СТАВА: 

Приложение №1 

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ, 

ВЕДОМСТВЕНИ И РЕЗЕРВНИ, КАКТО СЛЕДВА: 

№ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ: 

1 ж.к."Априлци" бл.3 вх.А ет.4 ап.14 

2 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.3 ап.11 

3 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.4 ап.15 

4 ж.к."Априлци" бл.3 вх.Б ет.5 ап.19 

5 ж.к."Априлци" бл.4 вх.Б ет.5 ап.14 

6 ж.к."Априлци" бл.7 вх.Б ет.3 ап.7 

7 ул."Шипка" №121 ет.2 ап.5 

8 ул."Шипка" №121 ет.3 ап.8 

9 ул."Шипка" №65 ет.I 

10 ул."Шипка" №65 ет.II 

11 ул."М.Преображенски" №30 ап.7 ет.3 

12 ул."Ген.Н.Столетов" №26 ет.II 

13 ул."Ген.Н.Столетов" №26 ет.I 

14 ул."Гурко" №15 - 4 жилища 

 ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА: 

1 ул."Шипка" №121 ет.1 ап.2 

2 ул."Шипка" №125 вх.А ет.1 ап.2 

 РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА: 

1 ж.к."Априлци" бл.6 ет.3 ап.7 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.07.2019г! 

 
 

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 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 4. Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите 

по Бюджет 2018 на Община Дряново (вх.№0700-42/03.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №618 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.140 ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, 

чл.9 ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда 

за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 3 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 

на община Дряново, Общински съвет - Дряново: 

1. Приема отчета на бюджета към 31.12.2018г, както следва: 

- по прихода 8 814 052 лв /Приложение №1/; 

- по разхода 8 814 052 лв. /Приложения №№2, 3, 4/; 

1.1. Приема отчета за капиталови разходи в размер на 778 999 лв. 

/Приложение №6/, разпределени по източници както следва: 

- целева субсидия от РБ - 666 500 лв. 

- собствени бюджетни средства и преходни остатъци – 112 499 лв. 

2. Приема плана и отчета към 31.12.2018г на средствата от Европейския 

съюз /СЕС/ съгласно Приложение №5. 

3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг съгласно т.VI. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.07.2019г! 

 
 

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 – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.07.2019г! 

 
 

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 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 5. Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на 

Община Дряново към 30.06.2019г (вх.№0700-45/17.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №619 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.125 ал.1 и ал.4, чл.137 ал.2 от Закона за 

публичните финанси и чл.56 ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Дряново, Общински съвет - Дряново: 

1. Приема представената информация за изпълнението на бюджета на 

Община Дряново към 30.06.2019г по приходната и разходната част. 

2. Приема актуализираното разпределение на променените бюджети в 

приходната и разходната част на първостепенния разпоредител – Община 

Дряново и на второстепенните разпоредители с бюджет по тримесечия към 

30.06.2019г, съгласно приложената справка за периода 01.01.2019г – 

30.06.2019г. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.07.2019г! 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
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ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.07.2019г! 

 
 

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 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

ОТНОСНО: 6. Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ за 

възрастни лица с увреждания, като услуга от общ икономически интерес по 

проект №BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома по процедура 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ (вх.№0700-46/18.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №620 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на 

проект №BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 2“, Общински съвет -Дряново: 

1. Упълномощава Кмета на община Дряново да възложи чрез Договор за 

възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ по проект с 

№BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома“ на „Комплекс за социални 

услуги за възрастни хора“ - гр. Дряново - второстепенен разпоредител с 

бюджетни средства. 

2. Финансираните здравно-социални услуги по проект №BG05M9OP001-

2.040-0001-C01 "Подкрепа в дома" по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси" 2014-2020 да се ползват от потребителите без заплащане 

на такса. 

3. Контрол по предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ да се 

осъществява от Общински съвет - Дряново съвместно с кмета на общината, 

като за целта задължава кмета всяко тримесечие да предоставя пред 

общинския съвет отчет за изпълнение на услугата. 

4. Възлага на Кмета на Община Дряново да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на решенията. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.07.2019г! 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
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ПРОТОКОЛ 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 7. Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 

2019/2020г (вх.№5600-83/17.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №621 

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

местната администрация, чл.53 ал.5 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, във връзка с чл.3 от Постановление №128 на МС от 

29.06.2017г за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища, Общински съвет - Дряново предлага на 

Министерство на образованието и науката: 

1. СУ „Максим Райкович“ - Дряново да бъде включено в Списъка на 

средищните училища за учебната 2019/2020г. 

2. Задължава Кмета на Общината да изпрати настоящото Решение в МОН 

за последващи действия. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 10 ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.07.2019г! 
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ПРОТОКОЛ 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 8. Актуализиране списъка на средищните детски градини за 

учебната 2019/2020г (вх.№2300-18/17.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №622 

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

местната администрация, чл.53 ал.5 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, във връзка с чл.3 ал.1, ал.2 и ал.3 от Постановление 

№128 на МС от 29.06.2017г за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет - Дряново 

предлага на Министерство на образованието и науката: 

1. ДГ „Детелина“ - Дряново да бъде включена в Списъка на средищните 

детски градини за учебната 2019/2020г. 

2. Задължава Кмета на Общината да изпрати настоящото Решение в МОН 

за последващи действия. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 10 ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
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ПРОТОКОЛ 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

ОТНОСНО: 9. Утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 23947.501.2234 по КК на гр. Дряново с площ 416 кв.м, за който 

е отреден УПИ VI-„обществено хранене“ от кв.11 по регулационния план на 

града (вх.№2200-479/18.07.2019г) /Във връзка с Решение №612 от 

28.06.2019г/ Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №623 

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

местната администрация във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.44 ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - 

Дряново утвърждава начална тръжна цена за имот - частна общинска 

собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.501.2234 по КК на гр. 

Дряново с площ 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м, за който е отреден 

УПИ VI-„обществено хранене“ от кв.11 по регулационния план на града, 

съгласно скица №15-542585/18.06.2019г издадена от СГКК - гр. Габрово, в 

размер на 6750.00 /шест хиляди седемстотин и петдесет/ лева без ДДС. 

2. На основание чл.44 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, продажбата на имота да се 

извърши чрез публичен търг с тайно наддаване. 

3. На основание чл.40 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество спечелилият публичния търг с тайно 

наддаване се задължава да заплати 20% ДДС и 2% Данък за придобиване на 

имуществото, определен по чл.44 от ЗМДТ, начислени върху стойността на 

имота, предмет на продажба. 

4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичния търг с тайно 

наддаване за продажба на имота и сключи договор със спечелилия участник. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева Въздържам се 

4 Детелина Кьосова Въздържам се 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 
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8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

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

изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ 

за изменение на урегулирани поземлени имоти: УПИ II-„производствени и 

складови дейности“, УПИ III-„комплексно жилищно строителство“ и УПИ V-„за 

общежитие“ от кв.22 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-

04-5/18.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №624 

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

местната администрация, във връзка с чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за 

разпореждане с общински имот за изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР за 

урегулирани поземлени имоти: УПИ II-„производствени и складови дейности“, 

УПИ III- „комплексно жилищно строителство“ и УПИ V-„за общежитие“ от кв.22 

по регулационния план на гр. Дряново, което да включва следните изменения: 

- да се заличи УПИ II-„производствени и складови дейности" от кв.22 по РП на 

гр. Дряново; 

- да се образува нов УПИ VII-за „техническа инфраструктура“ от кв.22, който 

да е част от заличения УПИ II-„производствени и складови дейности". 

Новообразуваният УПИ VII-за „техническа инфраструктура“ се отрежда за ПИ с 

проектен идентификатор 23947.501.9820 по кадастралната карта /КК/ на гр. 

Дряново; 

- да се образува нов УПИ VIII-за „производствени и складови дейности“, който 

да включва останалата част от заличения УПИ II-„производствени и складови 

дейности“ и част от УПИ III-„комплексно жилищно строителство“, която част 

представлява ПИ с идентификатор 23947.501.1496 и ПИ с проектен 

идентификатор 23947.501.9821 по КК на гр. Дряново; 

- да се заличат УПИ V-„зa общежитие“ и УПИ III-„комплексно жилищно 

строителство“ от кв.22 по РП на гр. Дряново; 

- да се образува нов УПИ IX-за „смесено предназначение“ от кв.22, който да е 

от заличения УПИ V-„зa общежитие“ и част от УПИ III-„комплексно жилищно 

строителство“, която част представлява ПИ с проектен идентификатор 

23947.501.9823 по КК на гр. Дряново; 

- да се образува нов УПИ X-за „жилищно строителство“ от кв.22, който 

включва останалата част от заличения УПИ III-„комплексно жилищно 

строителство“, която част представлява ПИ с проектен идентификатор 

23947.501.9822 по КК, така както е показано в текстовата и графична част на 

предложението. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

 Поименно гласуване: 
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1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 11. Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 29 юли 2019г 

(вх.№0600-86/15.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №625 

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

местната администрация, съгласно чл.198е ал.3 от Закона за водите и във 

връзка с чл.5 ал.6, чл.20 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет - Дряново 

дава мандат на инж.Мирослав Семов Семов - кмет на Община Дряново, в 

качеството му на представител на Общината в Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Габрово за представяне позицията на Община Дряново по първа точка от 

дневния ред, а именно: 

1.1. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" 

ООД гр. Габрово приема препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2020г да бъде 8 000 /осем хиляди/ лева - ЗА. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

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

Габрово, насрочено за 12 август 2019г (вх.№2700-176/22.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №626 

На основание чл.17 т.8, във връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от 

капитала на търговските дружества и във връзка чл.9 ал.2 от Наредбата за 

изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на 

персонала им и Правила за провеждане на конкурси за управители и членове 

на съвети на директорите на търговските дружества, осъществяващи дейности 

по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им 

на ВиК оператори, Общински съвет - Дряново дава мандат на инж. 

Мирослав Семов Семов - представител на Община Дряново в Общото 

събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - гр. Габрово да гласува: 

По т.1 от дневния ред: Общото събрание на съдружниците избира 

Владимир Василев за управител на „ВиК“ ООД - гр. Габрово за срок от 3 години 

(лицето спечелило проведения в МРРБ конкурс за управител на дружеството, 

във връзка с чл.9 ал.2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК 

операторите и квалификацията на персонала им, приета с ПМС №11 от 

23.01.2018г). Възнаграждението на управителя на дружеството да се определи 

в съответствие с изискванията на чл.33 от Правилника за реда за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала 

- ЗА. 

По т.2 от дневния ред: Общото събрание на съдружниците 

упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК" ООД - гр. Габрово с 

избрания управител, във връзка с решението по т.1 - ЗА. 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 11 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 31.07.2019г! 

 
 

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 

№71 

гр. Дряново, 26.07.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 13. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване 

/ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищна регулация за 

урегулиран поземлен имот: УПИ I-„комплексно жилищно строителство“ от 

кв.103 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-

6/22.07.2019г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №627 

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

местната администрация, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от Закона за устройство 

на територията, Общински съвет – Дряново дава съгласие за разпореждане с 

общински имот за изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-

„комплексно жилищно строителство“ от кв.103 по РП на гр. Дряново. 

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

и дворищна регулация за УПИ I-„комплексно жилищно строителство“ от кв.103 

и включва следните изменения: 

- да се промени уличната регулация на улица /проектирана и нереализирана/ 

в участъка от о.т.466 и о.т.468, като уличната регулационна линия се постави 

по североизточната граница на ПИ с идентификатор 23947.501.1097 по 

кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново; 

- да се промени уличната регулация на улица в участъка от о.т.466 и о.т.472, 

като уличната регулационна линия се постави по западната граница на ПИ с 

идентификатор 23947.501.1097 по КК на гр. Дряново. Да се проектират две 

нови осови точки 466а и 472а; 

- от УПИ I-„комплексно жилищно строителство“ да се образува нов УПИ IV от 

кв.103 по РП на града, който да е отреден за ПИ с идентификатор 

23947.501.1097 по КК на града. Новообразуваният УПИ IV от кв.103 да е 

отреждане за „жилищни нужди“; 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ IV от кв.103 

по РП на гр. Дряново да се предвиди 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 графичната 

част на предложението. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

 Поименно гласуване: 
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1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков ЗА 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев отс. 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /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: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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