
 

 

График 

за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии 

за м. октомври 2021г 
 

22 октомври 2021г, петък, 14:00 часа 
Тържествено заседание на Общински съвет - Дряново 

 

---------------------------------- 

 

Заседания на постоянните комисии 
/Заседания от разстояние чрез платформата Google Meet/ 

19.10.2021г, вторник, 14:00 часа 

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“ 

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ 

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ 

 

21.10.2021г, четвъртък, 14:00 часа 

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“ и 

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“ 

 

---------------------------------- 

 

Заседание на Общински съвет – Дряново 

28.10.2021г, четвъртък, 14:00 часа 

/Присъствено заседание 

или от разстояние чрез платформата Google Meet/ 
---------------------------------- 

 

Опис на материалите за заседанията на постоянните комисии и 

на Общински съвет - Дряново, 

представени на Председателския съвет на 12.10.2021г. 

Материали за разглеждане в заседание на ОбС – Дряново: 

1. Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от 

Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно 

плащане (вх.№2200-452/08.10.2021г) /Във връзка със заявление от Николай 

Стоянов/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ II от кв.2 

по плана на кв. „Никоевци“, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.507.13 

по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-41/11.10.2021г) /Във 

връзка със заявление от Мария Иванова/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

3. Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на 

Общински съвет – Дряново за периода 01.07.2021г – 30.09.2021г. (вх.№0801-

59/12.10.2021г) 

Докл.: Светлана Лакова – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и 

контрол на обществените поръчки“. 

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

 



График за заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. октомври 2021г 

Опис на материалите към дата: 13.10.2021г. 

 

2 

 

Предложения, които ще бъдат внесени от Общинска администрация до 

заседанията на постоянните комисии: 

4. Допускане/одобряване на изменение на подробен устройствен план 

5. Допускане/одобряване на изменение на подробен устройствен план 

6. Допускане/одобряване на изменение на подробен устройствен план 

7. Допускане/одобряване на изменение на подробен устройствен план 

8. Отдаване под наем на 2 броя паркоместа на ул. „Шипка“ /до Икономовата 

къща/ 

9. Възлагане изпълнението на социална услуга „Патронажна грижа“ 

 

 

Материали за разглеждане само в заседанията на постоянните комисии: 

10. Молби за еднократна финансова помощ за новородени деца 

ПК „ЗСДЖН“. 

 

 

 

 


