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ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 11 /единадесет/ гласа ЗА, нула гласа 

ПРОТИВ и нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Поправка на явна фактическа грешка в Решение на Общински съвет – 

Дряново, на основание чл.96 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинска администрация Дряново (Искане с вх.№0700-

62/12.09.2019г от Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, 

съгласно Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов) /Поправка на 

явна фактическа грешка в Решение №609 от Протокол №70 от 

28.06.2019г на ОбС-Дряново/. 

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински 

съветници и граждани. 

3. Утвърждаване на маломерна паралелка в XII „б“ клас в СУ „Максим 

Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2019/2020г, в съответствие с 

чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-

108/27.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

4. Предложение от Временната комисия по чл.68 ал.1 от Закона за 

съдебната власт относно Предложения за съдебни заседатели за 

Районен съд – Дряново и Окръжен съд – Габрово (вх.№0800-

23/19.09.2019г) 

Докл.: Галин Герганов – председател на Временната комисия. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

5. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - 

частна общинска собственост: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

23947.501.9821 по КК на гр. Дряново, който попада в УПИ VIII - „за 

производствени и складови дейности“ от кв.22 по регулационния план 

на града (вх.№0700-76/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

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

6. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имоти - 
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частна общинска собственост: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

23947.501.2225 и Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1485 по 

КК на гр. Дряново, които попадат в УПИ IX - „за смесено 

предназначение“ от кв.22 по регулационния план на града (вх.№0700-

74/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

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

7. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 23947.501.9823 по КК на гр. Дряново, за който е 

отреден в УПИ IX - „за смесено предназначение“ от кв.22 по 

регулационния план на града (вх.№0700-75/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

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

8. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 23947.501.9805 по КК на гр. Дряново, за който е 

отреден в УПИ VI от кв.22 по регулационния план на града (вх.№0700-

73/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

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

9. Приемане и актуализиране на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 2019-

2021г (вх.№0700-56/29.08.2019г) 

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

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

10. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община 

Дряново (вх.№0700-70/20.09.2019г) 

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

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

11. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

Царева ливада (вх.№0700-78/25.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

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

12. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2019г и 

актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със 

средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-65/18.09.2019г) 
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Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

13. Кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем /кредитна 

линия/ от банкова институция (вх.№0700-64/18.09.2019г и вх.№0700-

64/26.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

14. Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на 

разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие“ по 

Договор №07/07/2/0/00018 от 14.03.2018г по подмярка 7.2 на ПРСР 

2014-2020г за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в 

град Дряново“ (вх.№0700-60/09.09.2019г) 

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

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

15. Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на 

разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие“ по 

Договор №07/07/2/0/00017 от 19.09.2017г по подмярка 7.2 на ПРСР 

2014-2020г за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от 

общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - 

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от 

Републикански път ІІІ-609 до общински път  GAB3121“ и  

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от 

Републикански път ІІІ–609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“ 

(вх.№0700-61/09.09.2019г) 

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

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

16. Издаване запис на заповед от Община Дряново в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – 

главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално 

развитие“, обезпечаващ авансово плащане по сключен договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002-0018-C01 

„Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични 

разстройства“ по процедура BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора и 

хора с увреждания“, част от ОПРР (вх.№0700-79/25.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 
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17. Кандидатстване на Община Дряново по Процедура чрез подбор на 

проекти по процедура BG05M9OP001-2.076-МИГ „Дряново – Трявна -в 

сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 „Развитие на социална 

икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ (вх.№0700-

72/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

18. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Център за социална 

рехабилитация и интеграция”, по процедура BG05M9OP001-2.062 

„Социално включване на лицата с психични разстройства и с 

интелектуални затруднения“, Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020г, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“ 

Инвестиционен приоритет №3: „Подобряване на достъпа до услуги, 

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес“ 

Специфична цел 2: „Намаляване броя на възрастните и хората с 

увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и 

здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна 

грижа“ (вх.№0700-68/19.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

19. Одобряване на Споразумение за сътрудничество с партньора/ите по 

проект „Център за социална рехабилитация и интеграция“ по 

процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с 

психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Оперативна 

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

71/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

20. Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, на 

останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-

67/19.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“. 
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21. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин на продажба на имот 

частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 

23947.122.8 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№2200-

671/19.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

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

22. Отчет на Кмета на община Дряново за изпълнения решенията на ОбС 

за периода м. януари – м. август 2019г (вх.№0700-77/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно 

Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

23. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на 

неговите комисии за периода януари-август 2019г (вх.№0801-

45/13.09.2019г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – 

Дряново. 

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

„ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

24. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Общината 

(вх.№0801-46/25.09.2019г) 

Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-

икономическа политика и контрол на обществените поръчки“. 

Становище: ПК „ФИПКОП“. 

………………………………………… 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 1. Поправка на явна фактическа грешка в Решение на Общински 

съвет – Дряново, на основание чл.96 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация Дряново (Искане с вх.№0700-62/12.09.2019г от 

Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№100/22.02.2016г на инж. М. Семов) /Поправка на явна фактическа грешка в 

Решение №609 от Протокол №70 от 28.06.2019г на ОбС-Дряново/ 

………………………………………… 

На основание чл.96 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация Дряново да бъде извършена поправка на явна фактическа 

грешка в Решение №609 от Протокол №70 от 28.06.2019г на Общински 

съвет - Дряново, както следва: 

В т.2 от решението текстът „…представляващ 1578/2323 идеални части 

от УПИ XXI - „за общ. обслужване и хотел“ от кв.83 по регулационния план на 

гр. Дряново…“ да се чете „…представляващ 1578/2323 идеални части от УПИ 

II - „за общ. обслужване и хотел“ от кв.83 по регулационния план на гр. 

Дряново…“. 

………………………………………… 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 3. Утвърждаване на маломерна паралелка в XII „б“ клас в СУ 

„Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2019/2020г, в съответствие с 

чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование (вх.№5600-108/27.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №642 

На основание чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование (изм. 

и доп. ДВ, бр.36 от 03.05.2019г), Общински съвет – Дряново: 

1. Утвърждава една маломерна паралелка в XII „б“ клас в СУ „Максим 

Райкович“ – непрофилирана, с общ брой 12 ученици, за учебната 2019/2020г. 

2. Сумата, необходима за дофинансиране на паралелката е за сметка на 

делегирания бюджет на СУ „Максим Райкович“ Дряново. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 13; 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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 4. Предложение от Временната комисия по чл.68 ал.1 от Закона за 

съдебната власт относно Предложения за съдебни заседатели за Районен съд – 

Дряново и Окръжен съд – Габрово (вх.№0800-23/19.09.2019г) 

Докл.: Галин Герганов – председател на Временната комисия. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №643 

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

местната администрация, във връзка с чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната 

власт, писмо с изх.№РД-309/16.05.2019г на Председателя на ОС-Габрово 

(вх.№1100-83/20.05.2019г в ОбС) и писмо с изх.№1349/27.05.2019г на 

Председателя на АС-В.Търново (вх.№1100-88/29.05.2019г в ОбС), Общински 

съвет – Дряново: 

 I. Предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Габрово 

да избере за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново следните 

кандидати: 

1. Александър ******* Алексиев – Заявление с вх.№2200-931/16.08.2019г 

2. Анатоли ******* Лисичков - Заявление с вх.№2200-930/16.08.2019г 

3. Веселка ******* Янкулова - Заявление с вх.№2200-939/16.08.2019г 

4. Галя ******* Пенчева - Заявление с вх.№2200-938/16.08.2019г 

5. Йорданка ******* Владова - Заявление с вх.№2200-925/15.08.2019г 

6. Наталия ******* Заевска - Заявление с вх.№2200-929/15.08.2019г 

7. Пенчо ******* Тулешков - Заявление с вх.№2200-923/15.08.2019г 

8. Радомир ******* Дойчинов - Заявление с вх.№2200-697/17.07.2019г 

9. Христо ******* Ангелов - Заявление с вх.№2200-867/09.08.2019г 

10. Юлия ******* Ненова - Заявление с вх.№2200-884/12.08.2019г 

 II. Предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико 

Търново да избере за съдебни за заседатели за Окръжен съд – Габрово 

следните кандидати: 

1. Недка ******* Витанова – Заявление с вх.№2200-926/15.08.2019г 

2. Надя ******* Кукурякова - Заявление с вх.№2200-1100/12.09.2019г 

 III. Възлага на Председателя на Общински съвет – Дряново да изпрати 

до Окръжен съд – Габрово и Апелативен съд – Велико Търново предложенията 

за съдебни заседатели от община Дряново. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

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

………………………………………… 
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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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ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

ОТНОСНО: 5. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна 

общинска собственост: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9821 

по КК на гр. Дряново, който попада в УПИ VIII - „за производствени и складови 

дейности“ от кв.22 по регулационния план на града (вх.№0700-76/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №644 

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.35 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

да се открие процедура за продажба на общински имот - частна общинска 

собственост, а именно: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9821 

по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, който попада в УПИ VIII - „за 

производствени и складови дейности“ от кв.22 по регулационния план на 

града. 

2. 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 конкурсна цена за имот - частна общинска собственост, 

представляващ ПИ с ид.23947.501.9821 по КК на гр. Дряново с площ 422 кв.м, 

съгласно скица №15-791053/29.08.2019г издадена от СГКК - гр. Габрово, при 

граници и съседи 23947.501.9614, 23947.501.9822, 23947.501.1496 и 

23947.501.1503, в размер на 4230.00 /четири хиляди двеста и тридесет/ лева 

без ДДС. 

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

и разпореждане с общинско имущество спечелилият публично оповестения 

конкурс 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. Продажбата на имота да се извърши чрез публично оповестен конкурс 

при следните конкурсни условия: 

- Заплащане еднократно на продажната цена на имота, преди 

подписване на договора за покупко-продажба; 

- Заявителят да е собственик на сградата, граничеща с продавания 

имот, като за това представи документи за собственост; 
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- Да извършва почистване и поддържане на терена в имота; 

- Да използва имота по предназначение. 

5. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе публично 

оповестения конкурс и да сключи договор със спечелилия участник. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов Въздържам се 

2 Георги Казаков Въздържам се 

3 Даниела Василева Въздържам се 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева Въздържам се 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 9; 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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

ОТНОСНО: 6. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имоти - частна 

общинска собственост: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.2225 и 

Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1485 по КК на гр. Дряново, които 

попадат в УПИ IX - „за смесено предназначение“ от кв.22 по регулационния 

план на града (вх.№0700-74/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №645 

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.35 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

да се открие процедура за продажба на общински имоти - частна общинска 

собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.2225 с площ 

5658 кв.м и Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1485 с площ 594 кв.м 

по кадастралната карта /КК/ на град Дряново, които попадат в УПИ IX - „за 

смесено предназначение“ от кв.22 по регулационния план на града. 

2. 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 конкурсна цена за имоти - частна общинска собственост, 

представляващи ПИ с ид.23947.501.2225 - 5658 кв.м и ПИ с ид.23947.501.1485 

- 594 кв.м по КК на гр. Дряново, които попадат в УПИ IX - „за смесено 

предназначение“ от кв.22 по регулационния план на града, в размер на: 

- за ПИ с ид.23947.501.2225 - 59 040,00 /петдесет и девет хиляди и 

четиридесет/ лева без ДДС; 

- за ПИ с ид.23947.501.1485 - 6230,00 /шест хиляди двеста и тридесет/ 

лева без ДДС. 

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

и разпореждане с общинско имущество спечелилият публично оповестения 

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

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

имотите, предмет на продажба. 

4. Продажбата на имотите да се извърши чрез публично оповестен 

конкурс при следните конкурсни условия: 

- Заплащане еднократно на продажната цена на имота, преди 

подписване на договора за покупко-продажба. 
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- Заявителят да е собственик на сградите, граничещи с продаваните 

имоти, като за това представи документи за собственост; 

- Да извършва почистване и поддържане на терена в общинските имоти. 

5. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе публично 

оповестения конкурс и да сключи договор със спечелилия участник. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков Въздържам се 

3 Даниела Василева Въздържам се 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева Въздържам се 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

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 04.10.2019г! 

 
 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

ОТНОСНО: 7. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

23947.501.9823 по КК на гр. Дряново, за който е отреден в УПИ IX - „за 

смесено предназначение“ от кв.22 по регулационния план на града (вх.№0700-

75/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №646 

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.35 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

да се открие процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9823 по 

кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, който попада в УПИ IX - „за смесено 

предназначение“ от кв.22 по регулационния план на града. 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА 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 23947.501.9823 по КК на гр. 

Дряново с площ 5719 кв.м, който попада в УПИ IX - „за смесено 

предназначение“ от кв.22 по регулационния план на града, съгласно скица 

№15-791046 от 29.08.2019г издадена от СГКК - гр. Габрово, в размер на 54 

760.00 /петдесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет/ лева без ДДС. 

3. 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. 

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

и разпореждане с общинско имущество спечелилият публичен 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. 

5. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе публичния търг с 

тайно наддаване за продажба на имота и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 Поименно гласуване: 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 04.10.2019г! 

 
 

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 

 

 

1 Галин Герганов - 

2 Георги Казаков Въздържам се 

3 Даниела Василева Въздържам се 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева Въздържам се 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев - 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

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 04.10.2019г! 

 
 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

ОТНОСНО: 8. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

23947.501.9805 по КК на гр. Дряново, за който е отреден в УПИ VI от кв.22 по 

регулационния план на града (вх.№0700-73/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №647 

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.35 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

да се открие процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9805 по 

кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, за който е отреден УПИ VI - „за 

смесено предназначение“ от кв.22 по регулационния план на града. 

2. 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 ид.23947.501.9805 по КК на гр. Дряново с площ 2674 кв.м, 

за който е отреден УПИ VI - „за смесено предназначение“ от кв.22 по 

регулационния план на града, съгласно скица №15-779043 от 26.08.2019г 

издадена от СГКК - гр. Габрово, в размер на 27 390.00 /двадесет и седем 

хиляди триста и деветдесет/ лева без ДДС. 

3. 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. 

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

и разпореждане с общинско имущество спечелилият публичен 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. 

5. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе публичния търг с 

тайно наддаване за продажба на имота и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 Поименно гласуване: 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 04.10.2019г! 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
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                                                                       тел: 0676/7 29 61 
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                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 

№ OHS 070716-04 

 

 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков Въздържам се 

3 Даниела Василева Въздържам се 

4 Детелина Кьосова ЗА 

5 Мариана Маринова ЗА 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева Въздържам се 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

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 04.10.2019г! 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
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                                                                       тел: 0676/7 29 61 
                                                                                             e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 
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ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 

№ OHS 070716-04 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 9. Приемане и актуализиране на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 

2019-2021г (вх.№0700-56/29.08.2019г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №648 

 На основание чл.21 ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.40 от Закона за защита на животните, 

Общински съвет – Дряново приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 2019-2021г. 

 

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 04.10.2019г! 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
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                                                                                             e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 
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№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 
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ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 10. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община 

Дряново (вх.№0700-70/20.09.2019г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №649 

На основание чл.42 ал.8, във връзка с чл.42 ал.6 изр. второ от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - 

Дряново: 

1. Избира за Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Дряново 

Деница ******* Вачкова - зам. кмет на Община Дряново, за срок от 

25.10.2019г до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

2. За времето, през което Деница ******* Вачкова ще бъде временно 

изпълняващ длъжността кмет на Община Дряново, да получава възнаграждение 

съгласно Решение №556 от Протокол №65/31.01.2019г на ОбС - Дряново. 

 

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 04.10.2019г! 
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ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 11. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство Царева ливада (вх.№0700-78/25.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №650 

На основание чл.42 ал.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет - Дряново: 

1. Избира за Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Царева 

ливада, община Дряново - Трифон ******* Стойков, за срок от 25.10.2019г до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

2. За времето, през което Трифон ******* Стойков ще бъде временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство Царева ливада, да получава 

възнаграждение съгласно Решение №557 от Протокол №65/31.01.2019г на ОбС 

- Дряново. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 9; ПРОТИВ – 2; 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/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg
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ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 12. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2019г и 

актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със 

средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-65/18.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №651 

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

местната администрация, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет - Дряново одобрява извършването на промени в изброените 

дейности и параграфи от бюджета на Община Дряново, както следва: 

I.  По приходната част на бюджета на Община Дряново 

1. Намалява плана на приходите в частта неданъчни приходи, както 

следва: 

Параграф 2407 „приходи от дивиденти“ 8952 лв 
Параграф 2408 „приходи от лихви по текущи банкови сметки“ 7000 лв 

2. Завишава плана на приходите в частта неданъчни приходи, както 

следва: 

Параграф 2717 „такса за притежаване на куче“ 300 лв 
Параграф 2802 „глоби, санкции и неустойки“ 21500 лв 

3. В частта постъпления от продажби на нефинансови активи увеличава 

плана на прихода по §4040, както следва: 

Параграф 4040 „приходи от продажба на земи“ 52000 лв 

 

Общо завишение на плана по приходната част 57848 лв 

II.  По разходната част на бюджета на Община Дряново 

1. В дейност 2619 „други дейности по жилищно строителство, БКС и 

регионално развитие“ увеличава плана за разход по §1030, както следва: 

Параграф 1030 „текущи ремонти“ 52000 лв 

2. Разкрива дейност 2622 „Озеленяване“ със план за разхода: 

Параграф 0201 „Разходи за персонал“ 4905 лв 

Параграф 0500 „Разходи за осигуровки“ 943 лв 

 

Общо завишение на бюджетните кредити по разходната 

част 
57848 лв 
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III. По капиталовата програма финансирана със средства от РБ 

1. В дейност 2122 „Общинска администрация“ 
- В §5206 „Инфраструктури и обекти“, обект „Изработване на ОУП на 

гр. Дряново“ на стойност 30000 лв - намалява и става на стойност 29280 

лв. 

2. В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“ 
- В §5100 „Основен ремонт на ДМА“, обект „Преасфалтиране на ул. 

„Д. Крусев“ гр. Дряново“ на стойност 73700 лв - намалява и става на 

стойност 69810 лв. 
- В §5206 „Инфраструктурни обекти“, обект „Строителен надзор за 

ремонт на ул. Шипка“ на стойност 18000 лв – отпада. 

3. В дейност 2619 „Други дейности по жилищно строителство, БКС и 

регионално развитие“, §5100 „Инфраструктурни обекти“, обект „Земни 

работи по подмяна на водопроводи на улици в град Дряново“ - 

увеличава стойността на обекта и става на стойност 53197 лв. 

4. В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“ 
- В §5100 „Основен ремонт на ДМА“ променя стойността на следните 

обекти, финансирани със средства от Републиканския бюджет: 
Обект „Преасфалтиране на улица в с. Сяровци“ – увеличава 

стойността със 11613 лв и става 39013 лв. 

IV. Задължава Кмета на общината да извърши необходимите 

промени по т.I, т.II и т.III считано от датата на взетото решение. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

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 ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 
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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/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 04.10.2019г! 

 
 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 13. Кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем 

/кредитна линия/ от банкова институция (вх.№0700-64/18.09.2019г и 

вх.№0700-64/26.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №652 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5 ал.1 и чл.17 от 

Закона за общинския дълг, чл.32 от Закона за публичните финанси и Раздел XI 

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. Дава съгласие Община Дряново, да поеме краткосрочен общински 

дълг, формиран от заем /кредитна линия/ от банка с цел разплащане на 

междинни и окончателни плащания по европейски проекти със следните 

параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга - до 200 000 /двеста хиляди/ лева; 

1.2. Валута на дълга - български лева /BGN/; 

1.3. Вид на дълга - краткосрочен до 12 месеца; 

1.4. Лихвени условия - до 3,5% фиксирана лихва; 

1.5. Срок на погасяване - до 12 месеца считано от датата на подписване 

на договора с банката; 

1.6. Начин на погасяване - по погасителен план; 

1.7. Начин на обезпечаване - вписване на залог върху всички настоящи 

и бъдещи местни приходи и обща изравнителна субсидия; 

1.8. Такси и комисионни: за проучване и анализ - до 0,15%, комисионна 

за управление - до 1% и комисионна за ангажимент - до 1%; 

1.9. Влияние на финансирането и на разходите по обслужване на дълга - 

разходите по обслужване на кредита са до 583 /петстотин осемдесет и три/ 

лева месечно за лихва и до 167 /сто шестдесет и седем/ лева месечно 

комисионна за управление, а разходите по погасяване на главницата ще бъдат 

за сметка на постъпления от възстановени средства по проекти с европейско 

финансиране. Влиянието на финансиране на разходите ще е положително за 

общинския бюджет. 
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2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Дряново да проведе 

процедура за избор на кредитна институция съгласно Раздел XI 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. 

3. За обезпечаване на отпуснатия кредит дава съгласие да бъде учреден 

залог на вземане върху всички настоящи и бъдещи местни приходи и обща 

изравнителна субсидия. 

4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

правни и фактически действия по подписването на договор за краткосрочен 

общински заем и договор за залог. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Георги Казаков Въздържам се 

3 Даниела Василева ЗА 

4 Детелина Кьосова Въздържам се 

5 Мариана Маринова Въздържам се 

6 Михаил Ганчев ЗА 

7 Нено Ненов ЗА 

8 Пенчо Дъчев ЗА 

9 Преслава Демирева Въздържам се 

10 Стефан Инколов Въздържам се 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев Въздържам се 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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

………………………………………… 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 14. Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд 

„Земеделие“ по Договор №07/07/2/0/00018 от 14.03.2018г по подмярка 7.2 на 

ПРСР 2014-2020г за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град 

Дряново“ (вх.№0700-60/09.09.2019г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №653 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3 т.5, чл.5 ал.1 т.5, 

чл.13, чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1 от Постановление 

№215 от 5 октомври 2018г за условията и реда за отпускане на временни 

безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за 

финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени 

проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г 

и тяхното възстановяване и чл.41 от НАРЕДБА №12 от 25.07.2016г за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г, Общински съвет - 

Дряново дава съгласие за: 

1. Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен 

заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на 

разходите по изпълнението на Договор №07/07/2/0/00018 от 14.03.2018г за 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“, сключен между 

Община Дряново и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, при 

следните основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга - до 936 905.65 лв (деветстотин 

тридесет и шест хиляди деветстотин и пет лева и шестдесет и пет стотинки); 

1.2. Валута на дълга - български лева /BGN/; 

1.3. Начин на обезпечаване - Договор №07/07/2/0/00018 от 14.03.2018г 

за безвъзмездна финансова помощ за Проект „Реконструкция и рехабилитация 

на улици в град Дряново“, сключен между община Дряново и Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна агенция; 

1.4. Условия за погасяване: 

1.4.1. Срок за погасяване - с получаване на окончателното плащане по 

Договор №07/07/2/0/00018 от 14.03.2018г за безвъзмездна финансова помощ 
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по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улици в град Дряново“; 

1.4.2. Погасителен план - еднократна погасителна вноска при 

получаване на окончателното плащане по Договор №07/07/2/0/00018 от 

14.03.2018г за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-

2020г за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“; 

1.4.3. Източник за погасяване на дълга - получената сума по 

окончателното плащане по Договор №07/07/2/0/00018 от 14.03.2018г за 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“; 

1.4.4. Максимален лихвен процент - 0% /безлихвен заем/; 

1.4.5. Такси, комисионни и други - не се дължат; 

1.4.6. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по 

обслужването на дълга върху бюджета на общината - не би оказало съществено 

влияние при одобрение на пълния размер на разходите. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет, спазвайки 

разпоредбите на ПМС №215 от 05.10.2018г и НАРЕДБА №12 от 25.07.2016г за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г с цел извършване на 

окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор 

№07/07/2/0/00018 от 14.03.2018г за безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град 

Дряново“, сключен между Община Дряново и Държавен фонд „Земеделие“ - 

Разплащателна агенция, както и да извърши всички законови действия, 

свързани с поемането на краткосрочен общински дълг. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

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 
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11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; 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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 15. Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд 

„Земеделие“ по Договор №07/07/2/0/00017 от 19.09.2017г по подмярка 7.2 на 

ПРСР 2014-2020г за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от 

общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ-609 до 

общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на общински път 

GAB2117 от Републикански път ІІІ–609 до Граница общ. (Дряново - Трявна)“ 

(вх.№0700-61/09.09.2019г) 

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

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №654 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3 т.5, чл.5 ал.1 т.5, 

чл.13, чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1 от Постановление 

№215 от 5 октомври 2018г за условията и реда за отпускане на временни 

безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за 

финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени 

проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г 

и тяхното възстановяване и чл.41 от НАРЕДБА №12 от 25.07.2016г за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г, Общински съвет - 

Дряново дава съгласие за: 

1. Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен 

заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на 

разходите по изпълнението на Договор №07/07/2/0/00017 от 19.09.2017г за 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект 

„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища GAB 3120 и 

GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински 

път GAB3120 от Републикански път III-609 до общински път GAB3121“ и 

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански 

път III-609 до Граница общ. (Дряново - Трявна)“, сключен между Община 

Дряново и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, при следните 

основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга - до 2 903 003.50 лв. (два милиона 

деветстотин и три хиляди и три лева и петдесет стотинки) без ДДС; 

1.2. Валута на дълга - български лева /BGN/; 
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1.3. Начин на обезпечаване - Договор №07/07/2/0/00017 от 19.09.2017г 

за безвъзмездна финансова помощ за Проект „Рехабилитация и реконструкция 

на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - 

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански 

път III-609 до общински път GAB3121“ и „Рехабилитация и реконструкция на 

общински път GAB2117 от Републикански път III-609 до Граница общ. (Дряново 

- Трявна)“, сключен между община Дряново и Държавен фонд „Земеделие“ - 

Разплащателна агенция; 

1.4. Условия за погасяване: 

1.4.1. Срок за погасяване - с получаване на окончателното плащане по 

Договор №07/07/2/0/00017 от 19.09.2017г за безвъзмездна финансова помощ 

по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект „Рехабилитация и 

реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община 

Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от 

Републикански път III-609 до общински път GAB3121“ и „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път III-609 до 

Граница общ. (Дряново - Трявна)“; 

1.4.2. Погасителен план - еднократна погасителна вноска при 

получаване на окончателното плащане по Договор №07/07/2/0/00017 от 

19.09.2017г за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-

2020г за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински 

пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път III-609 до 

общински път GAB3121“ и „Рехабилитация и реконструкция на общински път 

GAB2117 от Републикански път III-609 до Граница общ. (Дряново - Трявна)“; 

1.4.3. Източник за погасяване на дълга - получената сума по 

окончателното плащане по Договор №07/07/2/0/00017 от 19.09.2017г за 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект 

„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и 

GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински 

път GAB3120 от Републикански път III-609 до общински път GAB3121“ и 

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански 

път III-609 до Граница общ. (Дряново - Трявна)“; 

1.4.4. Максимален лихвен процент - 0% /безлихвен заем/; 

1.4.5. Такси, комисионни и други - не се дължат; 

1.4.6. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по 

обслужването на дълга върху бюджета на общината - не би оказало съществено 

влияние при одобрение на пълния размер на разходите. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет, спазвайки 

разпоредбите на ПМС №215 от 05.10.2018г и НАРЕДБА №12 от 25.07.2016г за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г, с цел извършване на 

окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор 

№07/07/2/0/00017 от 19.09.2017г за безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от 

общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път III-609 до 

общински път GAB3121“ и „Рехабилитация и реконструкция на общински път 

GAB2117 от Републикански път III-609 до Граница общ. (Дряново - Трявна)“, 

сключен между Община Дряново и Държавен фонд „Земеделие“ - 

Разплащателна агенция, както и да извърши всички законови действия, 

свързани с поемането на краткосрочен общински дълг. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

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 ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; 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 04.10.2019г! 

 
 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 16. Издаване запис на заповед от Община Дряново в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 

орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция 

„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, обезпечаващ 

авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-5.002-0018-C01 „Изграждане на комплекс за социални услуги за 

лица с психични разстройства“ по процедура BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа 

за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания“, част от ОПРР (вх.№0700-79/25.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №655 

На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24, и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл.535 - 

чл.538 от Търговския закон, Общински съвет – Дряново: 

1. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер на 1 395 

764,95 лева /един милион триста деветдесет и пет седемстотин шестдесет и 

четири лева и деветдесет и пет стотинки/ за обезпечаване на 35% авансово 

плащане по проект BG16RFOP001-5.002-0018-С01 „Изграждане на комплекс за 

социални услуги за лица с психични разстройства“. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да подпише необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по процедура BG16RFOP001-

5.002 - „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреждания“, част от ОПРР, по проект BG16RFOP001-5.002-

0018-C01 „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични 

разстройства“. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

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 
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9 Преслава Демирева ЗА 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; 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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 17. Кандидатстване на Община Дряново по Процедура чрез подбор 

на проекти по процедура BG05M9OP001-2.076-МИГ „Дряново – Трявна -в 

сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 „Развитие на социална икономика на 

територията на общините Дряново и Трявна“ (вх.№0700-72/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №656 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с публикуваните 

условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти 

процедура BG05M9OP001-2.076 - МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на 

Балкана“, мярка ОПРЧР 04 „Развитие на социална икономика на територията на 

общините Дряново и Трявна“, Общински съвет – Дряново: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Дряново с проектно 

предложение по процедура BG05M9OP001-2.076 - МИГ „Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана, мярка ОПРЧР 04 „Развитие на социална икономика на 

територията на общините Дряново и Трявна“ с максимален размер на 

безвъзмездна финансова помощ до 200 000 лева. 

2. Общински съвет Дряново възлага на Кмета на Община Дряново да 

извърши всички необходими действия по подготовка на проектното 

предложение и кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.076 - МИГ 

„Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 „Развитие на 

социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“. 

 Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

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 
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11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 13; 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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 18. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Център за 

социална рехабилитация и интеграция”, по процедура BG05M9OP001-2.062 

„Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални 

затруднения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 

2020г, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“ 

Инвестиционен приоритет №3: „Подобряване на достъпа до услуги, които са 

на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес“ 

Специфична цел 2: „Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, 

настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в 

общността, включително услуги за дългосрочна грижа“ (вх.№0700-

68/19.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №657 

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

местната администрация, във връзка с чл.21 ал.2 от ЗМСМА и изискванията за 

кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.062 „Социално 

включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, 

Общински съвет –Дряново: 

1. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства с проект „Център 

за социална рехабилитация и интеграция“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“. 

Инвестиционен приоритет №3: „Подобряване на достъпа до услуги, които са 

на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес“. 

Специфична цел 2: „Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, 

настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в 

общността, включително услуги за дългосрочна грижа. 

2. Предоставя за нуждите на новосъздадения „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ помещения с площ 885 кв.м, находящи се на 4-ти 

етаж в сграда с ид.23947.501.129.1 с адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка“ №164, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №2992 от 16.04.2018г. 

Помещенията се предоставят безвъзмездно за срока на изпълнение на проекта 

и срок не по-малък от шест месеца без прекъсване след приключване на 

проекта. 
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3. Община Дряново да поддържа услугите за социално включване в 

общността, за срок не по-малко от шест месеца без прекъсване след 

приключване на проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. 

4. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подготви и внесе 

необходимата проектна документация, да изпълни процедурите и подпише 

съответните документи, включително Договора за БФП, във връзка с 

изпълнението на проекта. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 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/ 
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ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 19. Одобряване на Споразумение за сътрудничество с 

партньора/ите по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция“ по 

процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични 

разстройства и с интелектуални затруднения“, Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-71/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №658 

1. На основание чл.59 и следващи от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет - Дряново одобрява Споразумение 

за сътрудничество с партньора/ите по проект „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално 

включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. 

2. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подпише Споразумение 

за сътрудничество с партньора Държавна психиатрична болница – гр. Севлиево 

/Булстат 817072962/ по проект „Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на 

лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. 

Приложение: Проект на Споразумение за сътрудничество с 

партньора/ите. 

 

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/ 
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ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 20. Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез 

търг, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-67/19.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №659 

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

местната администрация, чл.14 ал.8 от Закона общинската собственост, във 

връзка с чл.37и ал.13 и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи и чл.102 и чл.103 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие да се проведат публични 

търгове за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади 

от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020г по начална тръжна 

цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. 

2. Договорите да се сключват за 1 /една/ стопанска година. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново изпълнението на всички 

процедури по провеждане на търга по т.1 и предоставянето под наем на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване: 

мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване на 

правоимащите лица, при спазване изискванията на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи и Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи. 

 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 
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11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

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/ 
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ПРОТОКОЛ 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 21. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба и 

утвърждаване на експертна оценка и начин на продажба на имот частна 

общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.122.8 по 

кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№2200-671/19.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№100/22.02.2016г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №660 

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.35 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

да се открие процедура за продажба на общински имот - частна общинска 

собственост, а именно: ПИ с идентификатор 23947.122.8 по кадастралната 

карта на гр. Дряново със статут на земеделска земя по §4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, с площ 644 /шестстотин 

четиридесет и четири/ кв.м, чрез провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване. 

2. 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 23947.122.8 по кадастралната карта на гр. 

Дряново със статут на земеделска земя по §4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи с площ 644 /шестстотин четиридесет и 

четири/ кв.м, съгласно скица №15-743531/15.08.2019г издадена от СГКК - гр. 

Габрово, при граници и съседи 23947.122.9, 23947.204.2, 23947.122.30 и 

23947.122.705, в размер на 1180 /хиляда сто и осемдесет/ лева. 

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

и разпореждане с общинско имущество спечелилият публичен търг с тайно 

наддаване се задължава да заплати 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 Община Дряново да проведе публичния търг с 

тайно наддаване за продажба на имота и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 Поименно гласуване: 
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                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 

№ OHS 070716-04 

 

 

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 Въздържам се 

10 Стефан Инколов ЗА 

11 Стефан Енчев ЗА 

12 Тодор Георгиев ЗА 

13 Цветан Йорданов ЗА 

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

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 04.10.2019г! 

 
 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 22. Отчет на Кмета на община Дряново за изпълнения решенията 

на ОбС за периода м. януари – м. август 2019г (вх.№0700-77/24.09.2019г) 

Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед 

№470/20.09.2019г на инж. М. Семов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №661 

Общински съвет – Дряново приема Отчет на кмета на община Дряново за 

изпълнение решенията на ОбС за периода м. януари 2019г – м. август 2019г  за 

сведение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

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 04.10.2019г! 

 
 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 23. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново 

и на неговите комисии за периода януари-август 2019г (вх.№0801-

45/13.09.2019г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №662 

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

местната администрация, във връзка с чл.27 ал.6 от ЗМСМА и чл.15 ал.1 т.15 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, Общински 

съвет – Дряново: 

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на 

неговите комисии за периода януари-август 2019г за сведение. 

2. Възлага на Председателя на ОбС да разгласи Отчета за дейността на 

Общински съвет – Дряново и на неговите комисии за периода януари-август 

2019г чрез интернет страниците на Общински съвет – Дряново и Община 

Дряново. 

 

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 04.10.2019г! 

 
 

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 

№73 

гр. Дряново, 30.09.2019 год. 

 

ОТНОСНО: 24. Одобряване на разходите за командировки на кмета на 

Общината (вх.№0801-46/25.09.2019г) 

Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа 

политика и контрол на обществените поръчки“. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №663 

 На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната, 

Общински съвет – Дряново одобрява извършените разходите за командировки 

за периода 01.04.2019г – 30.09.2019г на кмета на Община Дряново в размер на 

80 /осемдесет/ лева. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

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

