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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 10 /десет/ гласа ЗА, 2 /два/ гласа 

ПРОТИВ и 1/един/ глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници 

и граждани. 

2. Предложение от Временна комисия към ОбС-Дряново относно 

Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит 

Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 

2021/2022 година (вх.№3500-33/24.08.2021г) 

Докладва: Десислава Симеонова – председател на Временната комисия 

за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит 

Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти. 

3. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на Община Дряново (вх.№07 00-68/18.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

4. Изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Дряново, приета с Решение №589 от Протокол №58/23.09.2015г 

на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-67/18.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

5. Приемане на изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

градини на територията на Община Дряново (вх.№0700-69/19.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

6. Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. 

Дряново, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование (вх.№5600-46/19.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“. 

7. Утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Максим Райкович“ – гр. 

Дряново за учебната 2021/2022г, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от 

Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование (вх.№5600-47/19.08.2021г) 
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Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“. 

8. Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по 

бюджета за 2020г на Община Дряново (вх.№0700-62/30.07.2021г и 

№0700-62/27.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

9. Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община 

Дряново към 30.06.2021г (вх.№0700-63/30.07.2021г и №0700-

63/27.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

10. Отмяна на т.2 от Решение №258 от Протокол №27 от 29.12.2020г на 

Общински съвет – Дряново (вх.№0700-114/19.08.2021г) /Във връзка с 

промяна предназначението на язовир  „Чириковско дере“/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

11. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на язовири - 

публична общинска собственост (вх.№0700-70/23.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 1432/2950 идеални 

части от УПИ XXVIII-90 за „производствени и складови дейности“ от кв.7 

по плана на с. Ганчовец. Определяне на експертна оценка за продажба 

на 1432/2950 идеални части от УПИ XXVIII-90 от кв.7 по плана на с. 

Ганчовец (вх.№5800-73/19.08.2021г) /Във връзка с Решение №481 от 

29.06.2018г на ОбС-Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

13. Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на 

пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.1686 по 

КК на град Дряново (вх.№2200-868/19.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

14. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за 

довеждащата инфраструктура – трасе на водопровод, необходимо за 

захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, местност “Райчин дол”, по 

кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-21/23.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 
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15. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I от 

кв.36 по плана на с. Славейково, който е отреден за ПИ с идентификатор 

66977.501.139 по кадастралната карта /КК/ на селото (вх.№ОБА3-04-

38/23.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ IX-

667 от кв.42 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-39/23.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

17. Освобождаване на директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ 

(вх.№0801-44/28.06.2021г) 

Вносител: Светлана Лакова – общински съветник. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

18. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване за служебни цели на 

общински гараж/гаражи, находящи се в имот частна общинска 

собственост – Поликлиника, с адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“ №164 

(вх.№2200-1206/27.08.2021г) 

Вносител: Галин Герганов – общински съветник. 

19. Предложение на общинския съветник Светлана Лакова от 30.08.2021г за 

приемане на решение относно процедура за разрешаване на 

фотографиране по време на заседанията на Общински съвет – Дряново и 

използване на снимков материал. 

………………………………………… 

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/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 2. Предложение от Временна комисия към ОбС-Дряново относно 

Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим 

Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2021/2022 година 

(вх.№3500-33/24.08.2021г) 

Докладва: Десислава Симеонова – председател на Временната комисия за 

подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим 

Райкович“ за дряновски ученици и студенти. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №383 

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

местната администрация, във връзка с III.1.2. от Глава първа и Глава втора на 

Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски 

ученици и студенти и решение на Временната комисия за подбор и номиниране 

на носители на стипендията от 25.08.2020г, Общински съвет – Дряново 

утвърждава: 

1. Ганимир ***** Ризов – ученик в ПГИ „Рачо Стоянов“,  гр. Дряново, за 

носител на стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за 

ученици за учебната 2021/2022 година; 

2. Радослав ***** Стефанов - студент в Национална художествена 

академия, гр. София, за носител на стипендия „Архимандрит 

Максим Райкович” за студенти за учебната 2021/2022 година. 

 

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/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 3. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на Община Дряново (вх.№07 00-68/18.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №384 

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

местната администрация във връзка чл.20, чл.21 ал.1 т.13, чл.22 ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62 ал.10 от 

Закона за устройство на територията и чл.76 ал.3 от Административно 

процесуалния, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

 Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на 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/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 4. Изменение на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Дряново, приета с Решение №589 от Протокол 

№58/23.09.2015г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-67/18.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №385 

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

местната администрация във връзка с чл.22 от Закона за управление на 

отпадъците, Общински съвет - Дряново 

РЕШИ: 

I. Приема изменения и допълнения на Наредба за управление на 

отпадъците на територията на Община Дряново, съгласно приложения към 

настоящото предложение проект за изменение. 

II. Измененията в Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на Община Дряново влизат в сила в деня на публикуването им на 

официалната интернет страница на Община Дряново. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

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/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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Приложение към Решение №385/30.08.2021г. 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО (Приета с Решение №589/23.09.2015г на 

Общински съвет – Дряново /Протокол №58/) 

§1. Изменя и добавя чл.2 т.7 от Наредбата, като текста: „излезли от 

употреба моторни превозни средства(ИУМПС)", се премахва и се 

пренася в нова точка 8, а стара точка 8 става точка 9, без промяна в 

съдържанието, както следва: 

Чл.2 т.8 

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), които се спират от 

движение при следните условия: 

- по реда на чл.171 т.2 ЗДвП; 

- по искане на собственика, за което подава заявление, което се попълва 

служебно и се подписва от него; 

- служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация" за установена опасна техническа неизправност 

при извършване на периодичен технически преглед; 

- при липса на сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" 

по чл. 477 от Кодекса за застраховането. 

§2. Изменя и добавя нови точки от т.22 до т.26 към чл.7 ал.1 от 

Наредбата, както следва: 

Чл. 7. (1) Кметът на Община Дряново организира управлението на битовите и 

строителните отпадъци, както и третирането на масово разпространени и на 

опасни отпадъци от бита, образувани на територията на общината, съгласно 

изискванията на ЗУО, подзаконовите нормативни актове и настоящата наредба 

като: ……………………… 

22. Кметът на общината: 

а) Определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за 

временно съхраняване на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни 

средства/ на територията на общината в съответствие с общинската програма 

за управление на отпадъците; 

б) Организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на 

площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за 

разкомплектоване. 

в) Превозните средства се спират от движение временно: 

1. при условията и по реда на чл.171, т.2 ЗДвП; 

2. по искане на собственика, за което подава заявление, което се попълва 

служебно и се подписва от него; 
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3. служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация" за установена опасна техническа неизправност 

при извършване на периодичен технически преглед. 

4. при липса на сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" 

по чл.477 от Кодекса за застраховането. 

23. Кметът на общината извършва дейностите по т.22 като сключва договор с 

организация на ИУМПС или други лица притежаващи разрешителни по реда на 

ЗУО. 

Договорите трябва съдържат най-малко: 

1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на 

съответната община; 

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на 

ИУМПС на територията на съответната община; 

3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната 

община по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на 

образователни и информационни кампании и работа с обществеността. 

24. Кметът на общината назначава със заповед комисия от представители на 

общинска администрация. 

25. Комисията по т.24: 

а) Установява с отделен протокол наличието на обстоятелства, които определят 

МПС, като излязло от употреба и изоставено върху имот държавна или 

общинска собственост и неговото техническо състояние; 

б) Издирва собствениците на ИУМПС по т.25, б."а"; 

в) Предлага на Кмета на общината да се връчат предписания на собствениците 

за преместване на ИУМПС3, паркирани/изоставени/ в имоти общинска или 

държавна собственост; 

г) Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване 

лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка; 

д) В случай, че собственикът не може да бъде уведомен за предписанието, 

поради трайно отсъствие от страната или по други причини и когато ИУМПС е 

без регистрационни номера, предписанието се залепва трайно под формата на 

стикер, на видно място върху МПС; 

е) В 3 /три/ дневен срок от получаване на предписанието /залепване на 

стикера/, собственикът е длъжен да го премести на общинска площадка за 

временно съхранение или в център за разкомплектоване; 

ж) Срокът на предписанието започва да тече от деня, следващ посочената в 

предписанието/стикера/ дата; 

з) При неизпълнение на предписанието, комисията изготвя констативен 

протокол за техническото състояние на ИУМПС, въз основа на който се издава 

заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно 
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съхранение и разкомплектоване, която се връчва на собственика или ако той 

не е бил открит до този момент в административното производство, се залепва 

трайно, на видно място върху МПС, като се счита, че по този начин е валидно 

връчена на адресата си. 

26. а) След изтичане на сроковете за обжалване по АПК, заповедта се 

изпълнява от лице, сключило писмен договор с Кмета на Общината, 

притежаващо необходимите разрешителни по реда на ЗУО, и за сметка на 

собственика на ИУМПС. 

б) ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване, до 14 дни от 

датата на приемане, след което се разкомплектоват. 

в) В срока по т.26, б. "б", собственикът има право да поиска връщане на 

ИУМПС, след като заплати на лицето по т. 26, б. "а" разходите, във връзка с 

принудителното преместване и съхраняване на площадката. 

§3. Добавя се нова точка б към чл.10 от Наредбата, както следва: 

Чл.10. Физическите и юридическите лица са длъжни: …………………… 

6. Собствениците на МПС с прекратена регистрация на основание на изплатена 

пълна щета, съгласно чл.18, ал.2 от Наредба 1-45 от 2000 г. за регистрацията, 

отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни 

средства и на ремаркета, теглени от тях /ДВ, бр.31 от 2000г/, наричана по-

нататък „Наредба 1-45 от 2000г", са длъжни да ги предават на площадки за 

временно събиране и временно съхраняване или в център за 

разкомплектоване. 

§4. Изменя и добавя нови точка 28 и точка 29 към чл.12 от Наредбата, 

както следва 

Чл.12. На територията на Община Дряново се забранява: …………………… 

28. Съхраняването и разполагането на излезли от употреба моторни превозни 

средства в имоти общинска и държавна собственост; 

29. Разкомплектоването на излезли от употреба моторни превозни средства в 

частни имоти. 

§5. В текста на чл.66 и чл.66 ал.1 след думата „физическите“ се добавя 

„и юридическите“. Променя точка 3 към чл.66 ал.1, като текста: 

„площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване" се 

замества с текста „площадки за разкомплектоване“, както следва: 

Чл. 66. За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите и 

юридическите лица се наказват с глоби, както следва: 

(1) Наказва се с глоба от 300 до 1 000 лв физическо лице, юридическо лице, 

което: …………………… 

3. Не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за 

разкомплектоване. 
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§6. Изменя и добавя нови точка 9 и точка 10 към чл.66 от Наредбата, 

както следва: 

Чл. 66. За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите и 

юридическите лица се наказват с глоби, както следва: 

(1)    Наказва се с глоба от 300 до 1 000 лв физическо лице, юридическо лице, 

което: ……………………… 

9. Съхранява и разполага излезли от употреба моторни превозни средства в 

имоти общинска и държавна собственост; 

10. Разкомплектова излезли от употреба моторни превозни средства в частни 

имоти. 

§7. Изменя §1, точка 4 и т. „а" и т. „б" към нея от ПЗР от Наредбата, 

които придобиват следната нова редакция, както следва: 

4. „Излязло от употреба МПС“ е отпадък по смисъла на §1, т.17 от 

допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните 

условия: 

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху 

имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата 

на прекратяване на регистрацията; 

б) моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически 

преглед, съгласно чл.32д от Наредба №1-45 от 2000г за повече от три месеца 

от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му 

изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска 

собственост. 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 5. Приемане на изменения и допълнения на Наредба за условията и 

реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

градини на територията на Община Дряново (вх.№0700-69/19.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №386 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26 ал.3 и ал.4 от 

Закона за нормативните актове (ЗНА), чл.77 и чл.79 от АПК и чл.8 ал.1, чл.56 

от Закона за предучилищното и училищното образование, §1, §2, §16 и §17 от 

Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО), Общински съвет – Дряново: 

1. Изменя текста на чл.13. (2), както следва: 

Било: „(2) Родителите/настойниците на деца, подлежащи на 

задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 г подават в срок до 30.08. 

само заявление по образец, копие на акта за раждане на детето и оригинал за 

сверяване.“ 

Става: „(2) Родителите/настойниците на деца, подлежащи на 

задължителна предучилищна подготовка на 4, 5 и 6 г подават в срок до 

07.09. само заявление по образец, копие на акта за раждане на детето 

и оригинал за сверяване." 

2. Допълва текста на чл.22. (1), както следва: 

Било: „(1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи, 

непосещавали детски градини, се приемат в базите на детската градина, които 

организират задължително предучилищно образование, в които има свободни 

места." 

Става: „(1) Децата във втора, трета и четвърта подготвителни 

възрастови групи, непосещавали детски градини, се приемат в базите 

на детската градина, които организират задължително предучилищно 

образование, в които има свободни места." 

3. Допълва §4 от Преходни и заключителни разпоредби на 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 

общинските детски градини на територията на община Дряново, както следва: 

След съществуващия текст се добавя: „изменена и допълнена с Решение 

№386 на Общински съвет - Дряново, прието с протокол №42 от 30.08.2021г. 
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II. Настоящото решение, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.109 ал.2, 

изр. първо, предл. второ от Правилник 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. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

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/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 6. Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“ – 

гр. Дряново, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

(вх.№5600-46/19.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №387 

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

администрация и във връзка с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

Общински съвет – Дряново: 

1. Утвърждава една маломерна паралелка в VIII клас - професия 

„Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“, дуална форма на 

обучение и с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда с общ брой 

11 ученици, за учебната 2021/2022г. 

2. Утвърждава една маломерна паралелка в VIII клас - професия 

„Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на 

туризма и свободното време” с общ брой 11 ученици, за учебната 2021/2022г. 

3. Утвърждава една маломерна паралелка в IX клас - професия 

„Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на 

туризма и свободното време” с общ брой 15 ученици, за учебната 2021/2022г. 

4. Утвърждава една маломерна паралелка в X клас - професия „Машинен 

техник”, специалност „Машини и системи с ЦПУ” и професия „Организатор на 

туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и 

свободното време” с общ брой 15 ученици, за учебната 2021/2022 г. 

5. Сумата от 6187.20 лв., необходима за дофинансиране на паралелките 

за учебната 2021/2022г ще бъде разчетена в бюджета на Община Дряново за 

2022г. 

 

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 
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МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 7. Утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Максим Райкович“ 

– гр. Дряново за учебната 2021/2022г, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от 

Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование (вх.№5600-47/19.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №388 

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

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

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

Общински съвет – Дряново: 

1. Утвърждава една маломерна паралелка в VIII клас - Профил 

„Природни науки” с общ брой 13 ученици, за учебната 2021/2022г. 

2. Утвърждава една маломерна паралелка в X клас с професионално 

направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, специалност 

„Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и 

развлечения” с общ брой 7 ученици, за учебната 2021/2022 г. 

3. Сумата, необходима за дофинансиране на паралелките за целия 

период на обучение 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. 

………………………………………… 

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/ 

Белослава Енчева 
Мл. експерт в дирекция АПИОВО 
……………………………… 
Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 05.09.2021г. 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 8. Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите 

по бюджета за 2020г на Община Дряново (вх.№0700-62/30.07.2021г и №0700-

62/27.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №389 

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

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

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

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 3 години 

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

община Дряново, Общински съвет - Дряново: 

1. Приема отчета на бюджета към 31.12.2020г, както следва: 

По прихода 14 692 180 лв /Приложение №1/; 

По разхода 14 692 180 лв /Приложения №№2, 3 и 4/. 

1.1. Приема отчета за капиталови разходи в размер на 12 735 389 лв 

/Приложения №№5, 6, 7/, разпределени по източници както следва: 

- Целева субсидия от РБ - 809 700 лв. 

- От финансирани с преходни остатъци - 4 124 737 лв. 

- От собствени средства - 42 191 лв. 

- От други източници (възстановени трансфери по чл.60 и чл.64 от ЗУО) 

- 63 564 лв. 

- От оперативни програми - 7 695 197 лв. 

2. Приема плана и отчета към 31.12.2020г на СЕС и РА съгласно 

Приложение №5 и №6. 

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

„VI. Към 31.12.2020г Община Дряново има поет краткосрочен общински 

дълг и сключен договор за кредит в размер на 2 857 794 лв. Към настоящия 

момент има усвоена сума от заявения кредит в размер на 1 733 287. Всички 

спечелени проекти по Оперативни програми до верифицирането на разходите 

от Управляващите органи са изпълнени със средства от собствени приходи от 

общинския бюджет и безлихвен заем от централния бюджет.“ 

 

Поименно гласуване: 
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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 Въздържам се 

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 – 2. 

………………………………………… 

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/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 9. Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на 

Община Дряново към 30.06.2021г (вх.№0700-63/30.07.2021г и №0700-

63/27.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №390 

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

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

публичните финанси и чл.5б ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

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

Община Дряново, Общински съвет - Дряново: 

1. Приема за сведение представената информация за изпълнението на 

бюджета на Община Дряново към 30.06.2021г по приходната и разходната 

част. 

2. Приема актуализираното разпределение на променените бюджети в 

приходната и разходната част на първостепенния разпоредител - Община 

Дряново и на второстепенните разпоредители с бюджет по тримесечия към 

30.06.2021г, съгласно приложената справка за периода 01.01.2021г - 

30.06.2021г. 

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 ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 
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ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1. 

………………………………………… 

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/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 10. Отмяна на т.2 от Решение №258 от Протокол №27 от 

29.12.2020г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-114/19.08.2021г) /Във 

връзка с промяна предназначението на язовир  „Чириковско дере“/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №391 

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

самоуправление и местната администрация, чл.19 ал.1 т.1 от Закона за водите, 

Общински съвет - Дряново отменя т.2 от Решение №258 от Протокол №27 от 

29.12.2020г на Общински съвет - 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/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 11. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на 

язовири - публична общинска собственост (вх.№0700-70/23.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №392 

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

местната администрация във вр. с чл.19а ал.1 и ал.3 от Закона за водите, 

Общински съвет - Дряново дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно на 

Държавата правото на собственост върху имоти - публична общинска 

собственост, с начин на трайно ползване язовир и водностопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, както следва: 

1. Язовир „Рамадана“, 

АОС №3050/18.08.2021 г, представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 23947.106.679 по КККР на гр. 

Дряново, общ. Дряново с площ от 12650 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване: Язовир (сервитутна площ на езеро, воден откос и преливник), 

съгласно скица №15-684148-24.06.2021 г издадена от СГКК - гр. Габрово. 

АОС №3051/18.08.2021 г, представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 23947.102.680 по КККР на гр. 

Дряново, общ. Дряново с площ от 5346 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване - За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, (сервитутна 

площ въздушен откос), съгласно скица №15-684145-24.06.2021 г издадена от 

СГКК - гр. Габрово. 

2. Язовир „Чумашко дере“, 

АОС №3052/18.08.2021 г, представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 66768.12.101 по КККР на с. Скалско, 

общ. Дряново с площ от 3806 кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Язовир 

(сервитутна площ на езеро и воден откос), съгласно скица №15-684161-

24.06.2021 г издадена от СГКК - гр. Габрово. 

АОС №3053/18.08.2021 г, представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 66768.12.102 по КККР на с. Скалско, 

общ. Дряново с площ от 1988 кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване - За 
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водностопанско, хидромелиоративно съоръжение (сервитутна площ на езеро и 

воден откос), съгласно скица №15-684163-24.06.2021 г издадена от СГКК - гр. 

Габрово. 

3. Язовир „Царева Ливада“, 

АОС №3054/18.08.2021 г, представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 12677.65.58 по КККР на с. Царева 

Ливада, общ. Дряново с площ от 6652 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от води и водни обекта. Начин на трайно 

ползване: Язовир (сервитутна площ на езеро и воден откос), съгласно скица 

№15-684152-24.06.2021 г издадена от СГКК - гр. Габрово. 

АОС №3055/18.08.2021 г, представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 12677.65.148 по КККР на с. Царева 

Ливада, общ. Дряново с площ от 744 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване - За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение (сервитутна 

площ въздушен откос), съгласно скица №15-684153-24.06.2021 г издадена от 

СГКК - гр. Габрово. 

АОС №3056/18.08.2021 г, представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 12677.65.57 по КККР на с. Царева 

Ливада, общ. Дряново с площ от 901 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване - За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение (сервитутна 

площ помпена станция), заедно с построената в него: 

Сграда с идентификатор 12677.65.57.1 - 59 кв.м, 1 ет. с предназначение 

Сграда за водоснабдяване и/или канализация /Помпена станция/, съгласно 

скица №15-684157-24.06.2021 г издадена от СГКК - гр. Габрово. 

АОС №3057/18.08.2021 г, представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 12677.65.149 по КККР на с. Царева 

Ливада, общ. Дряново с площ от 1245 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване - За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение (сервитутна 

площ преливник), съгласно скица №15-907787-17.08.2021 г издадена от СГКК - 

гр. Габрово. 

АОС №3058/18.08.2021 г, представляващ: 

- Поземлен имот с идентификатор 12677.65.150 по КККР на с. Царева 

Ливада, общ. Дряново с площ от 229 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно 

ползване – За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение (сервитутна 
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площ преливник), съгласно скица №15-905097-16.08.2021 г издадена от СГКК - 

гр. Габрово. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да внесе до областния 

управител мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовира, 

като копие от документите да се изпратят и на министъра на икономиката. 

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 

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 1432/2950 

идеални части от УПИ XXVIII-90 за „производствени и складови дейности“ от 

кв.7 по плана на с. Ганчовец. Определяне на експертна оценка за продажба на 

1432/2950 идеални части от УПИ XXVIII-90 от кв.7 по плана на с. Ганчовец 

(вх.№5800-73/19.08.2021г) /Във връзка с Решение №481 от 29.06.2018г на 

ОбС-Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №393 

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

местната администрация във връзка с чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.39 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дряново 

дава съгласие 1432/2950 идеални части от УПИ XXVIII-90 за „производствени и 

складови дейности“ от кв.7 по плана на с. Ганчовец да бъдат продадени, чрез 

извършване на продажба без търг или конкурс, от Община Дряново на 

„Хезатраф“ ЕООД, представлявано от управителя Иван ******* Хинов - 

съсобственик в УПИ XXVIII-90 от кв.7 по плана на с. Ганчовец. 

2. На основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет - Дряново определя цена за продажба на 1432/2950 идеални 

части от УПИ XXVIII-90 за „производствени и складови дейности“ от кв.7 по 

плана на с. Ганчовец в размер на 8440.00 /осем хиляди четиристотин и 

четиридесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена експертна оценка. 

3. На основание чл.36 ал.3 от Закона за общинската собственост възлага 

на Кмета на община Дряново, да издаде заповед и сключи договор при 

посочените условия с „Хезатраф“ ЕООД, представлявано от управителя Иван 

Хинов. 

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 
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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/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 13. Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне 

на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.1686 по КК на 

град Дряново (вх.№2200-868/19.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №394 

1. На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто във връзка с ал.1 т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал. 3 от 

Закона за общинската собственост и чл.37 ал.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет - Дряново дава съгласие да бъде извършена продажба, без провеждане 

на търг или конкурс, на имот частна общинска собственост представляващ 

поземлен имот с идентификатор 23947.501.1686 по КК на град Дряново с площ 

527 кв.м, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 

23947.501.1928, 23947.501.1679, 23947.501.1680, 23947.501.1681, 

23947.501.1682, 23947.501.1685 и 23947.501.9704, съгласно скица №15-

680609/21.09.2018г издадена от СГКК гр. Габрово, на собствениците на 

законно построената в него сграда с идентификатор 23947.501.1686.1 

(Разрешение за строеж №12/02.04.1984г на Общински народен съвет – гр. 

Дряново) - Мартин ***** Станчев и Мима ***** Станчева. 

2. На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет - Дряново определя пазарна цена за продажба на общинския 

поземлен имот в размер на 6390.00 /шест хиляди триста и деветдесет/ лева без 

ДДС. 

3. Възлага на Кмета на община Дряново да издаде заповед и сключи 

договор за покупко-продажба с Мартин ******* Станчев и Мима ******* 

Станчева. 

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 
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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/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 14. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура – трасе на водопровод, необходимо за 

захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, местност “Райчин дол”, по 

кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-21/23.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №395 

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

местната администрация и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, 

във връзка с Решение №332 от Протокол №36/26.05.2021г на ОбС-Дряново, 

Протокол №5/11.08.2021г на ОЕСУТ при Община Дряново, Общински съвет -  

Дряново: 

1. Одобрява проект за ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура за 

подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с 

идентификатор 23947.87.9, местност "Райчин дол" по КК на гр. Дряново. 

Трасето на водопровод преминава през поземлен имот - публична общинска 

собственост, като присъединяването към водопроводната мрежа става от 

съществуващ водопровод Ø32PEHD, находящ се в ПИ с идентификатор 

23947.87.23 с НТП - за селскостопански, ведомствен, горски път - публична 

общинска собственост, продължава по същия път и стига до имота на 

собственика - ПИ с идентификатор 23947.87.9 по КК. Дължината на трасето е 

100,90 м и сервитутна площ равна на диаметъра на водопровода увеличен с 0,7 

м от двете страни, така както е показано в текстовата и графична част на 

проекта, който е неразделна част от настоящото решение. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да изпрати настоящото решение 

за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в 

Общинска администрация - гр. Дряново. 

3. На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 

30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Дряново 

пред Габровския административен съд. 

 

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 
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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/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 15. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ 

за УПИ I от кв.36 по плана на с. Славейково, който е отреден за ПИ с 

идентификатор 66977.501.139 по кадастралната карта /КК/ на селото 

(вх.№ОБА3-04-38/23.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №396 

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, Общински съвет - Дряново дава съгласие 

за изработването на проект за частично изменение на подробния устройствен 

план - план за регулация за УПИ I от кв.36 по плана на с. Славейково, който е 

отреден за ПИ с идентификатор 66977.501.139 по КК на селото. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда да се промени уличната 

регулация, като уличната регулационна линия на улици в участъка с о.т.79-80 

и в участъка с о.т.115-116 да се поставят в съответствие по кадастралната 

граница на ПИ с идентификатор 66977.501.139 по КК на селото. УПИ I от кв.36 

след промяната е с площ от 1959 м2. Така направените 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: 

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 ЗА 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 
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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/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 16. Даване на съгласие за изработване на проект за частично 

изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ 

за УПИ IX-667 от кв.42 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-

39/23.08.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №397 

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 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 за УПИ IX-667 от кв.42 по плана на с. Царева ливада. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда промяна на дворищната 

регулация, както следва: 

- да се промени дворищната регулация на УПИ IX-667 от кв.42, като по 

южната и западната имотни граници на ПИ 667 се постави нова регулационна 

линия. Имотът, който се получава от промяната на регулационните граници 

между УПИ IX-667 от кв.42 и външната регулационна линия се отрежда за 

озеленяване; 

- да се промени дворищната регулация на УПИ IX-667 от кв.42, като 

вътрешната регулационна линия между УПИ IX-667 и УПИ XII-„детска 

площадка” от кв.42 да се постави в съответствие по имотната граница на ПИ 

667; 

- УПИ IX-667 от кв.42 след промяната е с площ от 1215 м2. 

Така направените 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: 

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 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/     ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 17. Освобождаване на директора на Общинско предприятие „Чисто 

Дряново“ (вх.№0801-44/28.06.2021г)  

Вносител: Светлана Лакова – общински съветник. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №398 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 4; ПРОТИВ – 5; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4. 

………………………………………… 

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/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 18. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване за служебни 

цели на общински гараж/гаражи, находящи се в имот частна общинска 

собственост – Поликлиника, с адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“ №164 

(вх.№2200-1206/27.08.2021г) 

Вносител: Галин Герганов – общински съветник. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №399 

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

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

собственост и чл.43 ал.4 и ал.9 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново, 

Общински съвет – Дряново 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху гараж/гаражи за служебно ползване, находящи се в общински имот 

частна общинска собственост – Поликлиника, с адрес:  гр. Дряново ул. „Шипка“ 

№164 (Поземлен имот с идентификатор 23947.501.129 по КК на гр. Дряново, 

Акт №2992/16.04.2018г за частна общинска собственост), на практикуващите 

лекари, наематели на помещения в сградата на поликлиниката, за срока на 

договорите им за наем. 

2. Възлага на Кмета на община Дряново да предприеме всички 

необходимите действия за изпълнение на решението по т.1 и да определи 

правилата за ползване на обекта. 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов Самоотвод 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова ЗА 

8 Преслава Демирева ЗА 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев - 

11 Стефка Пенкова ЗА 
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12 Теодора Мъглова-Иванова Самоотвод 

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     Заместник-председател 

на Общински съвет – Дряновo    на Общински съвет – Дряновo 

Водил протокола: /п/ 

Белослава Енчева 

Мл. експерт в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№42 

гр. Дряново, 30.08.2021 год. 

ОТНОСНО: 19. Предложение на общинския съветник Светлана Лакова от 

30.08.2021г за приемане на решение относно процедура за разрешаване на 

фотографиране по време на заседанията на Общински съвет – Дряново и 

използване на снимков материал. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №400 

Общински съвет – Дряново не прие направеното предложение. 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова Въздържам се 

3 Ивайло Лисичков Въздържам се 

4 Иван Събев Въздържам се 

5 Костадин Йорданов ЗА 

6 Милен Стоянов ЗА 

7 Надя Кукурякова Въздържам се 

8 Преслава Демирева Въздържам се 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ПРОТИВ 

11 Стефка Пенкова ПРОТИВ 

12 Теодора Мъглова-Иванова Въздържам се 

13 Тодор Георгиев Въздържам се 

ЗА – 4; ПРОТИВ – 2; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 7. 

………………………………………… 

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/ 

Белослава Енчева 
Мл. експерт в дирекция АПИОВО 
……………………………… 
Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 


