ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 05.01.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: Приемане на дневния ред за заседанието на ОбС-Дряново.
…………………………………………
След проведено обсъждане и гласуване, с 12 /дванадесет/ гласа ЗА, нула гласа
ПРОТИВ и нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници
и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или
по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.

Приемане на решение за изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Дряново (вх.№0700-107/03.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

3.

Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен
фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“
(вх.№0801-63/19.11.2021г)
Вносители: Светослав Минчев, Десислава Симеонова и Стефка Пенкова –
общински съветници от МК „БСП за България“.
- Предложения с вх.№0801-63/22.11.2021г и №0801-63/23.11.2021г към
проекта на правилник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

4.

Приемане на Последваща оценка на Общински план за развитие на Община
Дряново за периода 2014-2020г (вх.№0702-126/17.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

5.

Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по
пътищата в Община Дряново в съответствие с промените на чл.167в ал.2 от
Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ (вх.№1200-295/14.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.

Одобряване на ПЛАН-СМЕТКА за разходите по събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,
третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и
селищните образувания на територията на Община Дряново, както и
приемане размера за облагане с такса "Битови отпадъци" през 2022г
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(вх.№0700-112/20.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
7.

Осигуряване на средства за довършване на обект „Ремонт, подобряване на
прилежащи пространства и оборудване на църква „Свети Николай“ - с.
Янтра“ (вх.№2200-1942/15.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

8.

Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г (вх.№0702124/15.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

9.

Съгласие за партньорство по проект: „Мониторинг на системата на
дигитални административни услуги в община Дряново за
подобряване на административната и регулаторната среда чрез
партньорско управление с гражданите и бизнеса“ – процедура
BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политика
и законодателство“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020 (вх.№59007/17.12.2021г) /Във връзка с молба от Фондация „Национален център за
борба с бедствия и аварии“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.

10. Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, Мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, през 2022г
(вх.№0700-91/14.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.
11. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Реконструкция на улици в
град Дряново“ по Процедура за подбор на проектни предложения за
кандидатстване BG06RDNP001-19.561 по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020, Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ (вх.№0701616/15.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.
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12. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне собствеността на имот публична общинска собственост, с НТП язовир, в собственост на Държавата
(вх.№0702-123/15.12.2021г) /ПИ с ид. 17350.271.827 - язовир в землище с.
Гостилица/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
13. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба, определяне на
начална пазарна цена и начин на продажба на имот - частна общинска
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.64.32 по КК на гр.
Дряново, община Дряново (вх.№2200-1440/02.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
14. Определяне на начална тръжна пазарна цена за продажба на общински имот
- частна общинска собственост, представляващ УПИ XII – за „детска градина“
от кв.11 по плана на с. Царева ливада с площ 1460 м2, заедно с построените
в имота масивна жилищна сграда със ЗП 113 м2 и масивна жилищна сграда
със ЗП 128 м2 (вх.№2200-1600/21.12.2021г) /Във връзка с Решение №440 от
26.11.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
15. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор12677.12.14,
местност “Калугерското”, по кадастралната карта /КК/ на землище Царева
ливада за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди за изграждане на обект: “За съоръжения на техническата
инфраструктура” (вх.№ОБА3-03-6/20.12.2021г) /Във връзка със заявление
от “Цитин България” ЕАД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
16. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на ПУП
– план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I-за “градинка” от кв.16 по
плана на с. Янтра (вх.№ОБА3-04-17/20.12.2021г) /Във връзка със заявление
от Силвия Георгиева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП.
17. Предложение с вх.№ОБА3-04-51/20.12.2021г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел
за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе
на водопровод, преминаващи през поземлен имот - публична общинска
собственост /ПОС/, необходими за захранване на поземлен имот /ПИ/ с
идентификатор 36751.501.12 по кадастралната карта /КК/ на с. Керека.
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2. Допускане изработването на проект за частично изменение на ПУП –
план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV от кв.28 по
плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.12 по
кадастралната карта на селото.
/Във връзка със заявление от Галин Атанасов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
18. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на ПУП
– план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ XII от кв.28 по плана на с.
Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.13 по
кадастралната карта на селото (вх.№ОБА3-04-43/20.12.2021г) /Във връзка
със заявление от Младен Недев и Валентина Христова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
19. Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, свикано с покана с
изх.№АВК-01-508/18.11.2021г на Председателя на Асоциацията (вх.№0600230/14.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
20. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2022
година (вх.№0800-47/17.12.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК
„ЗСДЖН“.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 2. Приемане на решение за изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Дряново (вх.№0700-107/03.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №448
На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет - Дряново
РЕШИ:
I. Приема изменение в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, както
следва:
Изменя точка 53а от Приложение №3 към чл.52 от Наредбата, която
придобива следната нова редакция:
„53а.
1. Наем на един контейнер за строителен или едрогабаритен /обемен/
отпадък с вместимост 3,5 куб.м, за срок от 7 календарни дни, с включено
еднократно транспортиране на отпадък до Регионално депо - Севлиево и
депониране - 75 лв, които се заплащат предварително. За всеки следващ
календарен ден, след изтичане на 7 календарни дни, наемът е 15 лева на ден.
2. Наем на един контейнер за строителен или едрогабаритен /обемен/
отпадък с вместимост 5,5 куб.м, за срок от 7 календарни дни, с включено
еднократно транспортиране на отпадък до Регионално депо- Севлиево и
депониране - 100 лв, които се заплащат предварително. За всеки следващ
календарен ден, след изтичане на 7 календарни дни, наемът е 20 лева на ден.“
II. Изменението на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, на
основание чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.109 ал.2, изр. първо, предл. второ от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, да се
разгласи на населението на общината чрез публикуването му на интернет
страницата на Община Дряново, от която дата влиза в сила.
Поименно гласуване:
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1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

-

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

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 3. Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински
солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“
(вх.№0801-63/19.11.2021г)
Вносители: Светослав Минчев, Десислава Симеонова и Стефка Пенкова –
общински съветници от МК „БСП за България“.
- Предложения с вх.№0801-63/22.11.2021г и №0801-63/23.11.2021г към проекта на
правилник.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №449
На основание чл.21 ал.2, предл. първо от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново
РЕШИ:
I. Дава съгласие да бъде учреден „Общински солидарен фонд за
подпомагане лечението на граждани от община Дряново“.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 13

ЗА – 13;

ПРОТИВ – 0;

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.

II. Приема Правилник за организация на работа на „Общински
солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“,
съгласно приложението към настоящото решение.
III. Настоящото решение и правилник, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и
чл.109 ал.2, изр. първо, предл. второ от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация Дряново, да се разгласят на населението на
общината чрез публикуването им на интернет страницата на Община Дряново,
от която дата правилникът влиза в сила.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 13

ЗА – 12;
ПРОТИВ – 1;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
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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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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 4. Приемане на Последваща оценка на Общински план за развитие
на Община Дряново за периода 2014-2020г (вх.№0702-126/17.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №450
На основание чл.21 ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с &37 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Дряново
приема Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община
Дряново за периода 2014-2020 година.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 13

ЗА – 13;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 5. Сформиране на Общинска комисия по безопасност на
движението по пътищата в Община Дряново в съответствие с промените на
чл.167в ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ (вх.№1200295/14.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №451
На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.167в ал.2 от Закона за
движение по пътищата, Общински съвет – Дряново
РЕШИ:
I. Приема решение за сформиране на Общинска комисия по безопасност
на движението по пътищата в Община Дряново.
II. Възлага на Кмета на община Дряново да определи със заповед
числеността и поименно членовете на Общинската комисия по безопасност на
движението по пътищата в Община Дряново.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 13

ЗА – 13;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 6. Одобряване на ПЛАН-СМЕТКА за разходите по събиране и
транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места и селищните образувания на територията на Община Дряново, както и
приемане размера за облагане с такса "Битови отпадъци" през 2022г
(вх.№0700-112/20.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №452
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.62 и чл.66 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет - Дряново:
1. Одобрява предложената прогнозна ПЛАН-СМЕТКА за разходите по
събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци
в съоръжения и инсталации, и почистване на териториите за обществено
ползване в Община Дряново за 2022 година в размер на 851 714,00 лв.
2. Определя размер на промила за облагане с такса „битови
отпадъци“ в част „събиране и транспортиране на битови отпадъци“ (за
дейностите по чл.66 ал.1 т.1 от ЗМДТ) - на база данъчна оценка на недвижими
имоти на ФЛ и жилищните имоти ЮЛ, а за нежилищните имоти на ЮЛ и ЕТ на
база по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, както следва:
- в гр. Дряново – 2,5 на хиляда;
- с. Ц. Ливада, с. Радовци, с. Г. Българени, с. Глушка - 3 на хиляда;
- с. Ганчовец, с. Руня - 4 на хиляда;
- с. Искра, с. Бучуковци, с. Куманите, с. Русиновци, с. Раданчето и с.
Малки Българени – 1,5 на хиляда;
- в останалите села с организирано сметоизвозване (Геша, Гоздейка,
Гостилица, Денчевци, Длъгня, Зая, Караиванца, Катранджии, Керека, Косарка,
Маноя, Пейна, Саласука, Скалско, Славейково, Соколово, Туркинча, Чуково и
Янтра) – 2,5 на хиляда.
3. Определя размер на промила за облагане с такса „битови
отпадъци“ в „част третиране на битови отпадъци“ (за дейностите по чл.66
ал.1 т.2 от ЗМДТ) - на база данъчна оценка на недвижими имоти на ФЛ и
жилищните имоти ЮЛ, а за нежилищните имоти на ЮЛ и ЕТ на база повисоката от отчетната стойност и данъчната оценка - 2,7 на хиляда.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

5370 Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19
тел: 0676/72961
e-mail: predsedatel@dryanovo.bg
www.obs-dryanovo.com

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 05.01.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
За селата Искра, Бучуковци, Куманите, Русиновци, Раданчето и Малки
Българени размерът на промила за облагане с такса „битови отпадъци“ в
частта „третиране на битови отпадъци“ е 1,2 на хиляда.
4. Определя размер на промила за облагане с такса „битови
отпадъци“ в част „поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване“ (за дейностите по чл.66 ал.1 т.3 от ЗМДТ) - на база данъчна оценка
на недвижими имоти на ФЛ и жилищните имоти ЮЛ, а за нежилищните имоти
на ЮЛ и ЕТ на база по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка 1,5 на хиляда.
5. Определя размер на промила за облагане с такса „битови
отпадъци“ в част „поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване“ за селата Балванците, Геня, Г. Върпища, Гърня, Добрените, Д.
Върпища, Д. Драгойча, Доча, Игнатовци, Искра, Каломен, Ритя, Сяровци,
Шушня – 1,5 на хиляда.
II. На основание чл.67 ал.4 от ЗМДТ определя размер на такса „битови
отпадъци“ в части „събиране и транспортиране на битови отпадъци“ и
„третиране на битови отпадъци“ за 1 бр. контейнер с обем 1.1 куб.м,
както следва:
- изпразван 3 пъти на седмица: 2 700 лв.
- изпразван 2 пъти на седмица: 1 900 лв.
- изпразван 1 пъти на седмица: 970лв.
- изпразван 2 пъти на месец: 575 лв.
- изпразван 4 пъти месечно през летния сезон и 2 пъти през зимния: 780 лв.
- такса за големи фирми (без оглед на честотата): 2 200 лв.
- такса за едно изхвърляне на контейнер извън одобрения график: 20 лв.
III. Не се събира такса „битови отпадъци“ в частта „събиране и
транспортиране на БО“ и „третиране на БО“:
1. За незастроени поземлени имоти, намиращи се в границите на
организираното сметосъбиране и сметоизвозване.
2. За поземлени имоти, които не се ползват през цялата календарна
година, намират се в границите на организираното сметосъбиране и
сметоизвозване и за които е подадена декларация по образец в Общинска
администрация Дряново до 31.12.2021г.
Приложение:
1. План-сметка за определяне размера на промила за ТБО за 2022г;
2. План-сметка /част разходи/ за определяне промила за 2022г.
Поименно гласуване:
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1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 7. Осигуряване на средства за довършване на обект „Ремонт,
подобряване на прилежащи пространства и оборудване на църква „Свети
Николай“ - с. Янтра“ (вх.№2200-1942/15.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №453
На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Дряново:
1. Дава съгласие Община Дряново да дари до 7000 лв /седем хиляди
лева/ за довършване на обект „Ремонт, подобряване на прилежащи
пространства и оборудване на църква „Свети Николай“ - с. Янтра“.
2. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия
за изпълнение на настоящото решение.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

Въздържам се

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

Въздържам се

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 8. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г
(вх.№0702-124/15.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №454
На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.124 ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет - Дряново одобрява извършването на промени в
изброените дейности и параграфи по бюджета на Община Дряново, както
следва:
I. По приходната част на бюджета на Община Дряново:
1. Увеличава частта на имуществените данъци, както следва:
- §1304 „Данък придобиване на имущество по дарения и възмезден
начин“ със сумата 710 336 лв.
2. Увеличава частта на неданъчни приходи, както следва:
- §2401 „Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и
институции“ - със сумата 115 лв;
- §2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ със
сумата 3 058 лв;
- §2406 „Приходи от наем на земя“ със сумата 53 лв;
- §2704 „За ползване на домашен социален патронаж и други общински
социални услуги“ със сумата 1 879 лв;
- §2715 „За откупуване на гробни места“ със сумата 300 лв;
- §2809 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“
със сумата 2 630 лв;
- §4023 „Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и
съоръжения“ със сумата 1 637 лв.
Общ размер на увеличението на плана на приходната част: 720 008 лв.
II. По разходната част на бюджета на Община Дряново, както
следва:
1. В дейност 2122 „Общинска администрация“ със сумата 214 000 лв в
следните параграфи:
- §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения“: 60 000 лв;
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- §0551 „Осигурителни вноски от работодатели от ДОО“: 25 000 лв;
- §0560 „ЗОВ от работодатели“: 5 000 лв;
- §0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели“: 4 000 лв;
- §1015 „Материали“: 5 000 лв;
- §1016 „Вода, горива и енергия“: 10 000 лв;
- §1020 „Разходи за външни услуги“: 5 000 лв;
- §1030 „Текущ ремонт“: 100 000 лв.
2. В дейност 2532 „Програми за временна заетост“, §1015 „Материали“
със сумата 3 000 лв.
3. В дейност 2603 „Водоснабдяване и канализация“, §5100 „Текущ
ремонт на ДМА“ с 247 978 лв.
4. В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа“ със сумата 35 000 лв в следните параграфи:
- § 1015 „Материали“: 3 000 лв;
- § 1020 „Разходи за външни услуги“: 2 000 лв;
- § 1030 „Текущ ремонт“: 30 000 лв.
5. В дейност 2619 „Други дейности по жилищно строителство,
благоустройството и регионалното развитие“ със сумата 180 281 лв в следните
параграфи:
- §1015 „Материали“: 4 443 лв;
- §1016 „Вода, горива и енергия“: 1 843 лв;
- §1020 „Разходи за външни услуги“: 816 лв;
- §1030 „Текущ ремонт“: 173 179 лв.
6. В дейност 2714 „Спортни бази и спорт за всички“ със сумата 4 000 лв
в следните параграфи:
- §1016 „Вода, горива и енергия“: 2 000 лв;
- §1020 „Разходи за външни услуги“: 2 000 лв.
7. В дейност 2745 „Обредни домове и зали“ със сумата 6 600 лв в
следните параграфи:
- §0201 „За нещатен персонал нает по трудови правоотношения“: 1 000
лв;
- §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”: 1 000 лв;
- §0560 „ЗОВ от работодатели”: 500 лв;
- §0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели”: 100 лв;
- §1016 „Вода, горива и енергия”: 1 000 лв;
- §1020 „Разходи за външни услуги”: 3 000 лв.
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8. В дейност 2759 „Други дейности по културата” със сумата 1 500 лв в
следните параграфи:
- §0202 „За персонала по извънтрудови правоотношения”: 1 000 лв;
- §1020 „Разходи за външни услуги”: 500 лв.
9. В дейност 2910 „Разходи за лихви”, §2224 „Разходи за лихви по други
заеми от страната” със сумата 27 649 лв.
Общ размер на увеличението на плана разходната част - 720 008 лв.
III. Задължава Кмета на Общината да извърши необходимите промени,
считано от датата на взетото решение.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ПРОТИВ

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА – 12; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
на Общински съвет – Дряновo
Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 9. Съгласие за партньорство по проект: „Мониторинг на
системата на дигитални административни услуги в община Дряново за
подобряване на административната и регулаторната среда чрез
партньорско управление с гражданите и бизнеса“ – процедура
BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез
подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политика и
законодателство“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020 (вх.№59007/17.12.2021г) /Във връзка с молба от Фондация „Национален център за борба
с бедствия и аварии“/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №455
На основание чл.21 ал.2 във връзка с ал.1 т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново:
1. Дава съгласие на Община Дряново за партньорство с ФОНДАЦИЯ
"НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ" (ЕИК/БУЛСТАТ 176677828)

по проект: „Мониторинг на системата на дигитални административни услуги в
община Дряново за подобряване на административната и регулаторната среда
чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса“ - процедура
BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез
подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подготовка и изпълнение на партньорските дейности, заложени в проектното
предложение.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 11
ЗА – 11;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
Самоотвод: 1 /Самоотвод на общинския съветник Милен Стоянов/
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/

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

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/

Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
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Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 10. Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива
България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените
места“, през 2022г (вх.№0700-91/14.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №456
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Дряново:
1. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства за дейностите по
Проект „Красива България“ през 2022г, Мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места“, за обект „РЕМОНТ ФАСАДИ,
ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“, на стойност 414 540 лв с ДДС като осигури
съфинансиране в размер на 69 %, а именно 286 033 лева с ДДС.
2. Дава съгласие придобитите ДМА в резултат на проекта да станат
публична собственост на Община Дряново.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ПРОТИВ

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

Въздържам се

-

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

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 11. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Реконструкция
на улици в град Дряново“ по Процедура за подбор на проектни предложения за
кандидатстване BG06RDNP001-19.561 по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020, Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ
„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ (вх.№0701-616/15.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №457
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Дряново:
1. Дава съгласие Община Дряново да кандидатства по Процедура за
подбор на проектни предложения за кандидатстване BG06RDNP001-19.561, по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7.2. „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от
общностите местно развитие на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на
Балкана“, с проект „Реконструкция на улици в град Дряново“.
2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020г и
Плана за интегрирано развитие на Община Дряново за периода 2021-2027г.
3. Упълномощава и ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме
необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на
проекта.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

5370 Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19
тел: 0676/72961
e-mail: predsedatel@dryanovo.bg
www.obs-dryanovo.com

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 05.01.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
на Общински съвет – Дряновo
Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 12. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне
собствеността на имот - публична общинска собственост, с НТП язовир, в
собственост
на
Държавата
(вх.№0702-123/15.12.2021г)
/ПИ
с
ид.
17350.271.827 - язовир в землище с. Гостилица/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №458
1. На основание чл.21 ал.2, предложение четвърто, във връзка с ал.1
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет - Дряново отменя свое решение №375 от Протокол №40 от
27.07.2021г за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир, находящ се в
землището на село Гостилица, община Дряново, представляващ поземлен имот
с идентификатор 17350.271.827 по КК на село Гостилица (стар №000827 по
КВС), публична общинска собственост, трайно предназначение на територията:
заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, чрез
предоставянето му под наем чрез публичен търг с тайно наддаване.
2. На основание чл.21 ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5
ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет - Дряново изменя и допълва Програма за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново
през 2021г (приета с Решение №267 от Протокол №28/28.01.2021г на ОбСДряново), като следва:
2.1. Добавя „Раздел II.I. Имоти, които Община Дряново има намерение
безвъзмездно да прехвърли в собственост на Държавата - водни обекти,
публична общинска собственост
т.1. Поземлен имот с идентификатор 17350.271.827 по КК на село
Гостилица (стар №000827 по КВС), публична общинска собственост, трайно
предназначение на територията: заета от води и водни обекти, начин на
трайно ползване: язовир.“
2.2. Заличава т.2 от Раздел III. Имоти и терени предвидени за
провеждане на процедури за отдаване под наем и/или концесия през 2021
година:
„т.2. Общински язовири:
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Язовир находящ се в землището на с. Гостилица с площ 50,929 дка.,
публична общинска собственост - имот №000827 находящ се в землището на с.
Гостилица (АОС №211/18.02.1998 г.), откриване на процедура за избор на
оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на язовира, чрез предоставянето му под наем/концесия.“
3. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка чл.19а ал.1 и ал.3 от Закона за водите,
Общински съвет - Дряново дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в
собственост на Държавата на поземлен имот с идентификатор 17350.271.827 по
КК на село Гостилица (стар №000827 по КВС), публична общинска собственост,
трайно предназначение на територията: заета от води и водни обекти, начин
на трайно ползване: язовир.
4. Възлага на Кмета на Община Дряново да осъществи всички
необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящото
решение.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

ЗА

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
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МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

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

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
QMS 070716
ISO 45001:2018
0104170

5370 Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19
тел: 0676/72961
e-mail: predsedatel@dryanovo.bg
www.obs-dryanovo.com

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 05.01.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 13. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба,
определяне на начална пазарна цена и начин на продажба на имот - частна
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.64.32 по КК
на гр. Дряново, община Дряново (вх.№2200-1440/02.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №459
1. На основание чл.21 ал.1 т.12 вр. с ал.2, предл. четвърто от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.5 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново
допълва Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост в община Дряново през 2021г (приета с Решение №267 от
Протокол №28/28.01.2021г на ОбС-Дряново) като в раздел II. „Имоти, които
общината има намерение да предложи за продажба през 2021г“ добавя т.29
„ПИ с идентификатор 23947.64.32 по КК на гр. Дряново, общ. Дряново, с площ
341 кв.м“.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 вр. с ал.2, предл. четвърто от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.35 ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.37 ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет - Дряново дава съгласие да се открие процедура за продажба на
общински имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор
23947.64.32 по КК на гр. Дряново, общ. Дряново с площ 341 кв.м, чрез
публичен търг с явно наддаване.
3. На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто от ЗМСМА във връзка с
чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Дряново определя начална тръжна
продажна цена за провеждането на публичен търг с явно наддаване за
продажба на имот, частна общинска собственост: ПИ с идентификатор
23947.64.32 по КК на гр. Дряново, общ. Дряново с площ 341 кв.м, в размер на
1110.00 лева /хиляда и сто и десет лева/.
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички фактически и
правни действия за провеждане на процедурата по продажба и сключване на
договор с лицето определено за купувач.
Поименно гласуване:
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1

Галин Герганов

ПРОТИВ

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

Въздържам се

8

Преслава Демирева

Въздържам се

9

Светлана Лакова

Въздържам се

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

13

Тодор Георгиев

Въздържам се
ЗА

ЗА – 8; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 14. Определяне на начална тръжна пазарна цена за продажба на
общински имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XII – за
„детска градина“ от кв.11 по плана на с. Царева ливада с площ 1460 м 2, заедно
с построените в имота масивна жилищна сграда със ЗП 113 м 2 и масивна
жилищна сграда със ЗП 128 м2 (вх.№2200-1600/21.12.2021г) /Във връзка с
Решение №440 от 26.11.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №460
Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение.
Поименно гласуване:
Проект за
решение с
Проект за
предложена
решение с
начална тръжна
предложена
цена в размер
начална тръжна
на 20536 лв
цена в размер
(8136 лв с ДДС
на 65700 лв без
за земята плюс
ДДС за земята
12400 лв за
плюс 12400 лв
сградите)
за сградите
/основно
предложение/

Проект за
решение с
предложена
начална тръжна
цена в размер
на 41072 лв без
ДДС

ПРОТИВ

ПРОТИВ

ПРОТИВ

Десислава Симеонова

Въздържам се

Въздържам се

ЗА

3

Ивайло Лисичков

Въздържам се

Въздържам се

ЗА

4

Иван Събев

Въздържам се

Въздържам се

ЗА

5

Костадин Йорданов

ПРОТИВ

Въздържам се

ПРОТИВ

6

Милен Стоянов

ЗА

Въздържам се

Въздържам се

7

Надя Кукурякова

Въздържам се

Въздържам се

Въздържам се

8

Преслава Демирева

-

-

-

9

Светлана Лакова

ПРОТИВ

ЗА

ПРОТИВ

10

Светослав Минчев

Въздържам се

Въздържам се

ЗА

11

Стефка Пенкова

Въздържам се

Въздържам се

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

Въздържам се

Въздържам се

Въздържам се

13

Тодор Георгиев

Въздържам се

ЗА

Въздържам се

ЗА–1;ПР.–3;В.–8.

ЗА–2;ПР.–1;В.–9.

ЗА–5;ПР.–3;В.–4.

1

Галин Герганов

2
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…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 15. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен
устройствен
план
–
план
за
застрояване
/ПУП-ПЗ/
за
ПИ
с
идентификатор12677.12.14, местност “Калугерското”, по кадастралната карта
/КК/ на землище Царева ливада за промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди за изграждане на обект: “За съоръжения на
техническата инфраструктура” (вх.№ОБА3-03-6/20.12.2021г) /Във връзка със
заявление от “Цитин България” ЕАД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №461
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а ал.1, чл.124б ал.1, във връзка с чл.59 и
чл.60 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Дряново:
1. Одобрява задание, съставено от заявителя в качеството му на
възложител, за изработване на проект на частичен подробен устройствен план
- план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 12677.12.14, местност
„Калугерското“,
по
КК
на
землище
Царева
ливада
за
промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане
на обект: „За съоръжения на техническата инфраструктура“.
2. Разрешава изработването на проект на частичен подробен
устройствен план - план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор
12677.12.14, местност „Калугерското“, по
КК
на
землище
Царева
ливада за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди за изграждане на обект: „За съоръжения на техническата
инфраструктура“.
С предложението за проект за ЧПУП-ПЗ за ПИ с ид.12677.12.14, местност
„Калугерското“, по КК на землище Царева ливада се променят параметрите на
застрояване в имота, които са свързани с промяната на предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обект: „За
съоръжения на техническата инфраструктура“. Имотът попада в земеделска
зона Тевк - за техническа инфраструктура, съгласно предварителния проекта
за общ устройствен план на общината. Параметрите на застрояване са както
следва:
 Височина на застрояване - 54 м;
 Плътност на застрояване - мах до 40%;
 Коефициент на интензивност: до 0,8;
 Озеленена площ: мин. 50%;
 Свободно застрояване: е /свободно/.
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Така направените изменения са показани в текстовата и графична част
на предложението.
Изработването на проекта на ЧПУП-ПЗ да се извърши при спазване на
следните условия:
- Обхват на плана: ПИ с ид.12677.12.14, местност „Калугерското“, по КК
на землище Царева ливада и съседните имоти.
- ЧПУП-ПЗ да се изработи при условията на чл.12, чл.18, чл.59 ал.1, чл.
60, чл.109, ал.1; чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ.
- ЧПУП-ПЗ да се съгласуват със съответните заинтересовани
териториални администрации и експлоатационни дружества.
- ЧПУП-ПЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените
планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове,
касаещи устройството на територията.
- ЧПУП-ПЗ да се представи за разглеждане в Община Дряново в
едногодишен срок от датата на разрешаването му.
II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 12

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

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 16. Даване на съгласие за изработване на проект за частично
изменение на ПУП – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I-за „градинка“
от кв.16 по плана на с. Янтра (вх.№ОБА3-04-17/20.12.2021г) /Във връзка със
заявление от Силвия Георгиева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №462
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.134 ал.1 т.1, ал.2
т.1 и чл.62а ал.4 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Дряново дава съгласие да се допусне изработването на проект за частично
изменение на подробния устройствен план - план за регулация за УПИ I-за
„градинка“ от кв.16 по плана на с. Янтра.
С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда промяна на уличната и
дворищната регулация, както следва:
- От УПИ I-за „градинка“ от кв.16 да се образува нов урегулиран
поземлен имот - УПИ II от кв.16 с площ от 500 м2, който да се отреди за ПИ
100. Вътрешно регулационните линии на УПИ II от кв.16 да се поставят в
съответствие по имотните граници на ПИ 100. Новообразуваният УПИ II да бъде
с отреждане за „жилищни нужди“.
- Уличната регулационна линия на улица в участъка с о.т.36-55 да се
постави в съответствие по югозападната имотна граница на ПИ 98 и ПИ 100, а в
участъка с о.т.55-38 да се постави по източната имотна граница на ПИ 100 и
ПИ 99.
Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на
предложението, което е неразделна част от решението.
II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

ЗА

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА
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6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

-

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

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 17. Предложение с вх.№ОБА3-04-51/20.12.2021г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за
външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на
водопровод, преминаващи през поземлен имот - публична общинска
собственост /ПОС/, необходими за захранване на поземлен имот /ПИ/ с
идентификатор 36751.501.12 по кадастралната карта /КК/ на с. Керека.
2. Допускане изработването на проект за частично изменение на ПУП – план
за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV от кв.28 по плана на с.
Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.12 по кадастралната
карта на селото.
/Във връзка със заявление от Галин Атанасов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №463
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.193 ал.6 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за прокарване на
отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за
подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение
/НН/ и трасе на водопровод, необходими за захранване на ПИ с идентификатор
36751.501.12 по КК, за който е отреден УПИ IV от кв.28 по плана на с. Керека.
И двете новопроектирани трасета преминават през поземлен имот публична
общинска собственост - ПИ с идентификатор 36751.501.503 по КК /за
второстепенна улица/, в който участък попада улица с о.т.5-6.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.134 ал.2 т.2 и на
основание чл.108 ал.2, във връзка с чл.134 ал.2 т.8 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Дряново дава съгласие за изработването на
проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV от кв.28 по плана на с.
Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.12 по кадастралната
карта на селото.
С предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ IV от кв.28 по плана на с.
Керека се предвижда промяна на уличната регулация, като регулационната
линия на улица в участъка с о.т.5-6 да се постави в съответствие по северната
кадастрална граница на ПИ с идентификатор 36751.501.12 по КК на селото. За
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УПИ IV от кв.28 се определя устройствена зона - Жм, с начина на застрояване в
имота свободно, съгласно ограничителната линия на застрояване при
максимална височина 10 м, със съответните показатели за плътност и
интензивност на застрояване, както следва:
 височина на застрояване - мах до 10м;
 плътност на застрояване - до 60%;
 коефициент на интензивност: до 1,2;
 озеленена площ: мин. 40%;
 свободно застрояване: е.
Така направените промени са показани в текстовата и графична част на
предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ.
3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
Поименно гласуване:
1

Галин Герганов

-

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

ЗА

8

Преслава Демирева

9

Светлана Лакова

ЗА

10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

-

ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
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Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 18. Даване на съгласие за изработване на проект за частично
изменение на ПУП – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ XII от кв.28 по
плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.13 по
кадастралната карта на селото (вх.№ОБА3-04-43/20.12.2021г) /Във връзка със
заявление от Младен Недев и Валентина Христова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №464
I. Ha основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.134 ал.2 т.2 от
Закона за устройство на територията и §8 ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ, Общински
съвет - Дряново дава съгласие да се допусне изработването на проект за
частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на
ПУП-ПР/ за УПИ XII от кв.28 по плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с
идентификатор 36751.501.13 по кадастралната карта на селото.
С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда промяна на уличната и
дворищната регулация, както следва:
- Вътрешните регулационни линии на УПИ XII от кв.28 да се поставят в
съответствие по кадастралните граници на ПИ с идентификатор 36751.501.13
по КК на селото.
- Уличната регулационна линия на улица в участъка с о.т.5-6 да се
постави в съответствие по северната кадастрална граница на ПИ с
идентификатор 36751.501.13 по КК на селото.
Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на
предложението, което е неразделна част от решение.
II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите
действия по ЗУТ.
Поименно гласуване:

ISO 9001:2015

1

Галин Герганов

2

Десислава Симеонова

ЗА

3

Ивайло Лисичков

ЗА

4

Иван Събев

ЗА

5

Костадин Йорданов

ЗА

6

Милен Стоянов

ЗА

7

Надя Кукурякова

-

8

Преслава Демирева

-

9

Светлана Лакова
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10

Светослав Минчев

ЗА

11

Стефка Пенкова

ЗА

12

Теодора Мъглова-Иванова

ЗА

13

Тодор Георгиев

ЗА

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/

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

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/

Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 19. Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, свикано с
покана с изх.№АВК-01-508/18.11.2021г на Председателя на Асоциацията
(вх.№0600-230/14.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №465
На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198в ал.4 т.5 и ал.6 от Закона за водите и чл.5
ал.3 от Наредба №4 от 14.09.2004г за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните
системи, във връзка с Решение №370/27.07.2021г на ОбС-Дряново, Общински
съвет - Дряново дава мандат на Трифон ******* Панчев - 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 на позицията на Община Дряново по точките от
дневния ред, а именно:
1. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ООД - гр. Габрово приема решение за съгласуване на Бизнес плана на „ВиК"
ООД - гр. Габрово, за регулаторен период (2022 – 2026) – ЗА.
2. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ООД - гр. Габрово приема решение за съгласуване на проекти на договори за
доставяне на питейна вода от „ВиК“ ООД - гр. Габрово на „ВиК“ АД - гр. Ловеч
и от „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново на „ВиК“ ООД - гр. Габрово –
ЗА.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 11

ЗА – 11;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
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ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
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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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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№48
гр. Дряново, 29.12.2021 год.
ОТНОСНО: 20. Приемане на Програма за работата на Общински съвет –
Дряново за 2022 година (вх.№0800-47/17.12.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №466
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.63 ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, Общински съвет –
Дряново приема Програма за работа на Общински съвет – Дряново за 2022
година.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 11

ЗА – 13;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
МИЛЕН СТОЯНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo

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