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ПРОТОКОЛ 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

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

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 11 /единадесет/ гласа ЗА, 1 /един/ 

глас 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. Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на 

семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 

проблеми на територията на Община Дряново (Приет с Решение 

№390/20.12.2013г на Общински съвет – Дряново (Протокол №42). Влиза 

в сила от 01.01.2014г) (вх.№0801-36/11.05.2021г) 

Вносител: д-р Теодора Мъглова-Иванова – общински съветник. 

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

ПК „ЗСДЖН“. 

3. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Нова дългосрочна грижа 

за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите 

услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства – гр. 

Дряново“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за 

възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите 

услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 /Във връзка с Решение №314, протокол №34 от 27.04.2021г/ 

(вх.№0700-36/21.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“. 

4. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни 

деца на територията на община Дряново от учебната 2021/2022 година 

(вх.№0700-48/11.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. 

5. Компенсирана промяна в разходните параграфи, отчитащи обекти 

включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2021г 

(вх.№2400-4/21.06.2021г) /Във връзка с предложение от Директора на 

Детски ясли – Дряново/  

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“. 

6. Прекратяване на договор за безвъзмездно право на ползване върху имот 

общинска собственост (вх.№6100-71/21.06.2021г) /Договор №72 от 

28.06.2011г с НЧ „Надежда-1925“, с. Туркинча/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“. 

7. Освобождаване от задължение за плащане на наем за басейн за 2021 

година (вх.№5800-54/08.06.2021г) 
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Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

8. Определяне на начална тръжна пазарна цена и начин за продажба на 

имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ 

с идентификатор 73465.501.116 по кадастралната карта /КК/ на град 

Дряново, за който е отреден УПИ VIII от кв.3 по плана на с. Туркинча, с 

площ 884 кв.м (вх.№2200-932/16.06.2021г) /Във връзка с Решение 

№219 от 29.09.2020г на ОбС-Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

9. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-

725/21.06.2021г) /Във връзка със заявление на Марин Кръстев/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

/ЧИ/ на ПУП – план за регулация /ПР/ за УПИ II от кв.19 по плана на с. 

Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.105 по 

кадастралната карта /КК/ на селото (вх.№ОБА3-04-27/14.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

ПУП–ПР за УПИ VII-523 отреден за „селски общински народен съвет 

/СОНС/“ и УПИ IX-„за зеленина“ от кв.48 по плана на с. Гостилица 

(вх.№ОБА3-04-28/14.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

ПУП-ПР за УПИ I-„спортен терен“ от кв.69 по плана на с. Гостилица 

(вх.№ОБА3-04-30/14.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

/ЧИ/ на ПУП – план за регулация /ПР/ за УПИ XII от кв.30 по плана на с. 

Косарка, който е отреден за ПИ с идентификатор 38710.501.100 по 

кадастралната карта на селото (вх.№ОБА3-04-31/14.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

14. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен 

план – план за застрояване /ЧИПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 32319.42.6, 

местност „Друма“, по кадастралната карта /КК/ на землище Игнатовци за 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за 

изграждане на обект: „Склад за съхранение на селскостопанска продукция“ 

(вх.№ОБА3-03-3/21.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

15. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен 

план – план за застрояване /ЧИПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 32319.41.11, 

местност „Друма“, по кадастралната карта /КК/ на землище Игнатовци за 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за 

изграждане на обект: „Сграда за приемане, почистване, разпределение и 
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съхранение на селскостопанска продукция“ (вх.№ОБА3-03-4/21.06.2021г) 

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 и застрояване /ЧИПУП-ПРЗ/ 

за УПИ IV-75 от кв.17 и УПИ I-за „комбинирана обществена сграда“ от кв.18 

по плана на с. Караиванца (вх.№ОБА3-04-34/21.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

17. Допускане изработването на проект за частично изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИПУП-ПРЗ/ за УПИ 

VIII, УПИ IX и УПИ II-за „озеленяване“ от кв.3 по регулационния план на гр. 

Дряново (вх.№ОБА3-04-32/22.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

18. Изграждане на Бюст-паметник на Никола Българенски (вх.№0801-

40/08.06.2021г) Вносител: Светлана Лакова – общински съветник. 

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

ПК „ЗСДЖН“; Кмет на Община Дряново. 

19. Актуализиране състава на Временната комисия за подбор и номиниране 

на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” (създадена с 

Решение №97/22.04.2020г, актуализирана с Решение №182/28.07.2020г 

на ОбС-Дряново) (вх.№5600-38/18.06.2021г) 

Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново. 

Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“. 

20. Възлагане управлението на част от социалните услуги в общността, като 

делегирани от държавата дейности, на Общината – първостепенен 

разпоредител с бюджет (вх.№0700-50/25.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

21. Отпускане на средства за отбелязване на 100-годишнината от 

създаването на Съюза на слепите в България (вх.№2200-

718/28.06.2021г) 

Вносители: Десислава Симеонова, инж. Светослав Минчев, инж. Стефка 

Пенкова – група на общ. съветници от МК „БСП за България“. 

………………………………………… 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 2. Изменение и допълнение на Правилника за финансово 

подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново (Приет с Решение 

№390/20.12.2013г на Общински съвет – Дряново (Протокол №42). Влиза в сила 

от 01.01.2014г) (вх.№0801-36/11.05.2021г)  

Вносител: д-р Теодора Мъглова-Иванова – общински съветник. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №345 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.33 ал.1 т.2 от 

ЗМСМА и чл.21 ал.1 т.2 от Правилника за организацията и работата на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска 

администрация Дряново, Общински съвет – Дряново изменя и допълва 

Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на 

семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново, 

както следва: 

1) В чл.3 ал.1 т.4 се допълва, както следва: 

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация, поради LUFS 

(Синдром на неспукан лутеинизиращ фоликул). 

2) В чл.3 ал.3 о/ се допълва, както следва: 

о/ GIFТ (трансфер на гамети във фалопиевата тръба), ZIFТ (трансфер на 

зиготи във фалопиевата тръба) и др. подобни. 

3) Чл.3 ал.5 се изменя и допълва, както следва: 

(5) Средствата за финансово подпомагане  на семейство или двойка, живееща 

на семейни начала са в размер до 3000 лв (три хиляди лева) годишно. 

Финансирането на едно семейство или двойка, живееща на семейни 

начала е до 3 ин витро процедури в различни финансови години, в 

съответствие с чл.3 от Постановление №25 от 09.02.2009г на 

Министерския съвет. 

4) Чл.4 т.1 се изменя, както следва: 

1. Да са само български граждани, притежаващи настоящ адрес на 

територията на Община Дряново и поне единият от тях да е с постоянен 

адрес на територията на общината през последните 3 години към 

момента на подаване на заявлението за подпомагане. 

5) Чл.4 т.5 се допълва, както следва: 

5. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да 

съответства на наредба № 28 на Министерство на здравеопазването 

/контраиндикация е напреднала репродуктивна възраст - жени, 

навършили 45 и повече години/. 

6) Чл.4 т.6 е с нов текст, както следва: 

6. Да са с непрекъснати здравноосигурителни права. 
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7) В чл.4 се добавят нови т.т.7, 8 и 9 със следния текст: 

7. Да не се поставени под запрещение или криминално проявени лица. 

8. Да са завършили минимум средно образование. 

9. Да нямат кръвно родство по права и по съребрена линия до четвърта 

степен. 

8) В чл.5 т.2 е с нов текст, както следва:  

2. Копие от дипломите за завършено поне средно образование. 

9) Чл.5 т.4 се допълва, както следва: 

4. Документи, издадени от съответния компетентен орган удостоверяващи 

обстоятелствата във връзка с чл.4, т.2 и т.6. 

10) В чл.5 се добавят нови т.т.9, 10 и 11 със следния текст: 

9. Свидетелство за съдимост. 

10. Удостоверение за банкова сметка на заявителя. 

11. Декларация от заявителя, относно предоставяне на писмена 

информация за резултатите от проведената процедура по асистирана 

репродукция, след настъпване на раждане (Приложение №5). 

11) Чл.6 ал.1 се изменя, както следва: 

Чл.6. (1) Входираните заявления за финансово подпомагане по този правилник 

се разглеждат и одобряват от постоянна комисия „Здравеопазване, 

социални дейности и жилищно настаняване“ при Общински съвет 

Дряново с участието на юрист на Общинския съвет или на Община 

Дряново, както и на главния счетоводител на Общината, с право на 

съвещателен глас. 

12) Чл.6 ал.2 се допълва, както следва: 

(2) Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като не се 

разглеждат заявления на лица, които през текущата година вече са били 

подпомогнати. Предимство имат кандидати, които не са ползвали 

средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро” от 

бюджета на Община Дряново. 

13) В чл.6 се добавят нови ал.3 и ал.4, със следния текст: 

(3) Председателят на ПК ЗСДЖН при Общински съвет Дряново е 

Председател на комисията. 

(4)  Ако в състава на ПК ЗСДЖН не участва лекар, Председателят на 

комисията осигурява участието на такъв по време на заседанието, като 

допълнителен член. 

14) Чл.12 се изменя, както следва: 

Чл.12. Комисията взема решение по всяка преписка, което съдържа 

предложение за одобряване или не одобряване на заявителя за финансово 

подпомагане и размера на финансовата помощ (не повече от 3000 лв). 

15) Приложение №1 се изменя, както следва: 

Прилагам следните документи: 

1.Копие от диплома за завършено поне средно образование на 

заявителя и съпруга/партньора; 
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2. Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от лицата, 

живеещи на семейни начала, декларация (Приложение №2); 

3. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство (Приложение №3); 

4. Декларация – удостоверяваща, че семейната двойка или съжителстващите 

на семейни начала, кандидатстващи за финансово подпомагане по правилата 

на настоящия правилник, не са кандидатствали за финансово подпомагане от 

Център „Фонд за асистирана репродукция”, не са одобрени за финансово 

подпомагане на процедури „ин витро” от ФАР или не кандидатстват за 

финансиране с общински средства за същата процедура, като тази във ФАР 

(Приложение №4); 

5. Служебна справка от Община Дряново за адресна регистрация по 

постоянен и настоящ адрес на заявителя и съпруга/партньора; 

6. Удостоверения за липса на задължение към Община Дряново и държавата и 

затова, че лицата са с непрекъснати здравноосигурителни права; 

7. Медицинска документация /да се опишат конкретно приложените документи, 

изследвания и др./ 

8. Копие на фактура издадена от ................................................................... 

9. Удостоверение за банкова сметка на заявителя. 

10. Свидетелство за съдимост на заявителя и съпруга/партньора. 

11. Декларация от заявителя, относно предоставяне на писмена 

информация за резултатите от проведената процедура по асистирана 

репродукция, след настъпване на раждане (Приложение №5). 

16) Правилникът се допълва с ново Приложение №5 със следното 

съдържание: 

 

Приложение №5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.5, т.11 от 

ПРАВИЛНИКА за финансово подпомагане на семейства и лица, 

живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията 

на община Дряново 

 

Долуподписаната: 

 

 

.................................................................................................................... 

(трите имена и ЕГН на жената) 

 

 

ЕГН ………………………………………… 

 

Информирана съм, че съм задължена да предоставя на Кмета на Община 

Дряново /с копие до Председателя на ПК ЗСДЖН/ писмена информация за 

резултатите от проведената процедура по асистирана репродукция в срок до 

един месец след настъпване на раждане. 

 

 

Дата .......................    Име и подпис на жената: 

гр. Дряново 
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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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 3. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Нова дългосрочна 

грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите 

услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства – гр. Дряново“, по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с 

увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 /Във връзка с Решение 

№314, протокол №34 от 27.04.2021г/ (вх.№0700-36/21.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №346 

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

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

изискванията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, процедура за подбор на проекти 

BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с 

увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Общински съвет –

Дряново допълва Решение №314, протокол №34 от 27.04.2021г в 

частта на т.3, като текстът на решението става, както следва: 

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

дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – 

предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични 

разстройства - гр. Дряново“ по  Оперативна програма  „Развитие на човешките 

ресурси”. 

2. Дава съгласие за създаване на функционираща услуга, за чието 

изграждане Община Дряново е получила финансиране по ОП „Региони в 

растеж” 2014-2020г - „Център за грижа за лица с психични разстройства“ – 7 

броя с капацитет 15 места, общо 105 места. 

3. Принципно одобрява асоциираното партньорство, съгласно ЗМСМА, по 

проекта с една или повече Държавни психиатрични болници и Министерство 

на здравеопазването.  

4. Упълномощава Кмета на Община Дряново да подготви и внесе 

необходимата проектна документация, да изпълни процедурите и подпише 

съответните документи, включително Договора за БФП,  във връзка с 

изпълнението на проекта. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 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/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 02.07.2021г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

                                                                       тел: 0676/7 29 61 
                                                                                             e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 
№ OHS 070716-04 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 4. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-

годишни деца на територията на община Дряново от учебната 2021/2022 

година (вх.№0700-48/11.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №347 

На основание чл.21 ал.2 във връзка с ал.1 т.23 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.56, чл.8 ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование във връзка с §16 и §17 от ПЗР на 

ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет 

– Дряново: 

1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно 

образование на 4-годишните деца в детската градина на територията на 

община Дряново, считано от началото на учебната 2021/2022 г. 

2. Възлага на Кмета на община Дряново да осъществи всички 

необходими действия за въвеждане на задължително предучилищно 

образование на 4-годишните деца. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 10; ПРОТИВ – 2; 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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 5. Компенсирана промяна в разходните параграфи, отчитащи 

обекти включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2021г 

(вх.№2400-4/21.06.2021г) /Във връзка с предложение от Директора на Детски 

ясли – Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №348 

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 

разходните параграфи в разчета за капиталови разходи и бюджета на Детски 

ясли, както следва: 

1. Обект „Закупуване на обзавеждане 3 броя“ - било разчетено в §5203 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, става - в §5205 

„Придобиване на стопански инвентар“ със стойност 5 000 лв. 

2. Обект „Изграждане на видеонаблюдение" - било разчетено в §5205 

„Придобиване на стопански инвентар“, става - в §5203 „Придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения“ със стойност 15 000 лв. 

3. Задължава Кмета на общината да извърши необходимите промени, 

считано от датата на взетото 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 
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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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 6. Прекратяване на договор за безвъзмездно право на ползване 

върху имот общинска собственост (вх.№6100-71/21.06.2021г) /Договор №72 от 

28.06.2011г с НЧ „Надежда-1925“, с. Туркинча/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №349 

На основание чл.21 ал.2, предл. четвърто вр. с ал.1 т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и пункт 16.4 от Договор 

№72/28.06.2011г за безвъзмездно право на ползване върху имот общинска 

собственост, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие да се прекрати Договор №72/28.06.2011г за 

безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост, с който 

Община Дряново е предоставила на Народно читалище „Надежда-1925“ с. 

Туркинча, община Дряново, безвъзмездно ползване върху следните 

помещения: читалищен салон, библиотека и помещения на първи етаж, 

находящи се в имот, публична общинска собственост – читалище, с адрес: с. 

Туркинча община Дряново, за който е съставен Акт за публична общинска 

собственост №1695 от 10.05.2011г, на основание пункт 16.4 от договора. 

2. Възлага на Кмета на Община Дряново да прекрати Договор 

№72/28.06.2011г за безвъзмездно право на ползване върху имот общинска 

собственост едностранно, с писмено уведомление до ползвателя Народно 

читалище „Надежда-1925“ с. Туркинча, община Дряново. 

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 Въздържам се 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев Въздържам се 

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

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 7. Освобождаване от задължение за плащане на наем за басейн за 

2021 година (вх.№5800-54/08.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №350 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с вх.№5800-

54/28.04.2021г от Управителя на „ПОЛИКОМЕРС – СГ“ ЕООД гр. Велико 

Търново, Общински съвет – Дряново: 

1. Освобождава от дължимия наем за месеците май, юни, август и 

септември в размер на 5200 лева без ДДС - „ПОЛИКОМЕРС – СГ“ ЕООД гр. 

Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ №11Б, в качеството на наемател по 

Договор №169/27.07.2017г на част от поземлен имот, публична общинска 

собственост, с ид. 23947.501.1373 по КККР на гр. Дряново с площ 2170 кв.м, в 

който попадат: Сграда с ид.23947.501.1373.2 - 95 кв.м, 1 ет., масивна 

/съблекални и тоалетни до басейна/; Басейн - голям - 500 кв.м; Басейн – 

малък, с пързалка - 123 кв.м, находящ се в гр. Дряново. 

2. В дните вторник и четвъртък, в рамките на работното време, 

наемателят се задължава да осигурява безплатен достъп за деца до 12 години 

/включително/ с пълнолетен придружител /един придружител – до пет деца/. 

Наемателят се задължава да допуска безплатно всеки работен ден след 17 00 

часа спортуващи лица, а именно плувци. 

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 - 

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 – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 
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………………………………………… 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 8. Определяне на начална тръжна пазарна цена и начин за 

продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 73465.501.116 по кадастралната карта /КК/ на град 

Дряново, за който е отреден УПИ VIII от кв.3 по плана на с. Туркинча, с площ 

884 кв.м (вх.№2200-932/16.06.2021г) /Във връзка с Решение №219 от 

29.09.2020г на ОбС-Дряново/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №351 

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.1 и 

чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.86 ал.1 т.1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет - Дряново: 

1. Определя начин за продажба на поземлен имот с идентификатор 

73465.501.116 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново, с площ 884 кв.м, 

за който е отреден УПИ VIII от кв.3 по плана на с. Туркинча, чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

2. Определя начална тръжна продажна цена за поземления имот в 

размер на 8950.00 лева /осем хиляди деветстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички правни и 

фактически действия по провеждане на публичния търг, включително да 

определи условията по него, и да сключи договор със спечелилия участник. 

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 Въздържам се 

8 Преслава Демирева Въздържам се 

9 Светлана Лакова ЗА 

10 Светослав Минчев ЗА 

11 Стефка Пенкова ЗА 

12 Теодора Мъглова-Иванова Въздържам се 

13 Тодор Георгиев ЗА 
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ЗА – 9; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3. 

………………………………………… 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 9. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-

725/21.06.2021г) /Във връзка със заявление на Марин Кръстев/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №352 

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

местната администрация, Общински съвет - Дряново дава съгласие да се 

предостави земя от Общинския поземлен фонд на Марин Петров Кръстев - 

поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.39.50 с площ от 865 м2, НТП - 

нива, местност „Садината“, по КК на гр. Дряново - земеделска земя 

предоставена на Община Дряново по реда на чл.19 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, както и общината да бъде заличена в 

кадастралния регистър на недвижимите имоти, в който да бъде вписан Марин 

***** Кръстев. В случай, че в административното производство пред СГКК гр. 

Габрово е необходимо представяне на допълнително становище или 

волеизявление във връзка с взетото решение, упълномощава Кмета на Община 

Дряново да го извърши. 

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/     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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

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

изменение /ЧИ/ на ПУП – план за регулация /ПР/ за УПИ II от кв.19 по плана на 

с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.105 по 

кадастралната карта /КК/ на селото (вх.№ОБА3-04-27/14.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №353 

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.1 и §8 

ал.2 т.3 от ПР 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 II от 

кв.19 по плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 

36751.501.105 по кадастралната карта /КК/ на селото. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда промяна на уличната и 

дворищната регулация, като уличната регулационна линия на улица в участъка 

с о.т.72-71-69-68 да се постави в съответствие по кадастралната граница на ПИ 

с ид.36751.501.105 по КК, а вътрешните регулационни линии между УПИ IV и 

УПИ II и между УПИ III и УПИ II от кв.19 също да се поставят в съответствие по 

кадастралната граница на ПИ с ид.36751.501.105 по КК на селото, така както е 

показано в текстовата и графична част на предложението. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

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 
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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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ПРОТОКОЛ 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 11. Даване на съгласие за изработване на проект на частично 

изменение на ПУП–ПР за УПИ VII-523 отреден за „селски общински народен 

съвет /СОНС/“ и УПИ IX-„за зеленина“ от кв.48 по плана на с. Гостилица 

(вх.№ОБА3-04-28/14.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №354 

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 и ал.2 

т.6 и чл.62а ал.4 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 VII-523 за „СОНС“ и 

УПИ IX-за „зеленина“ от кв.48 по плана на с. Гостилица. 

С направеното предложение за изменение на плана за регулация се 

предвижда промяна на уличната и дворищната регулация, както следва: 

- Да се промени дворищната регулация на УПИ VII-523 от кв.48, като 

вътрешната регулационна линия между УПИ VII-523 и УПИ VIII-378 да се 

постави в съответствие по имотната граница на ПИ 378, между УПИ VII-523 и 

УПИ I-383 да се постави по имотната граница на ПИ 383, както и между УПИ 

VII-523 и УПИ IX да се постави по заснетата подпорна стена ограничаваща 

имота на кметството. След промяната новата площ на УПИ VII-523 е 724 м2. Да 

се промени отреждането на УПИ VII-523 от „СОНС“ на „обществено обслужване 

– кметство“. 

- Да се промени дворищната регулация на УПИ IX от кв.48, като 

вътрешната регулационна линия на УПИ IX и УПИ VIII-378 да се постави в 

съответствие по имотната граница на ПИ 378, а регулационната линия между 

улица в участъка с о.т.112-113-117 и УПИ IX да се постави в съответствие по 

заснетата ограда на място. След промяната новата площ на УПИ IX е 1228 м2. 

Да се промени отреждането на УПИ IX от „зеленина“ на „жилищни нужди“. 

Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПР. 

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 
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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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 12. Даване на съгласие за изработване на проект на частично 

изменение на ПУП-ПР за УПИ I-„спортен терен“ от кв.69 по плана на с. 

Гостилица (вх.№ОБА3-04-30/14.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №355 

I. 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 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-„спортен терен“ от кв.69 по плана на с. 

Гостилица. 

С направеното предложение за изменение на плана за регулация за УПИ 

I-„спортен терен“ от кв.69 се предвижда промяна на дворищната регулация, 

както следва: 

- Да се заличи УПИ I-„спортен терен“ от кв.69, като се образуват четири нови 

урегулирани поземлени имоти: УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII от кв.69. 

- Вътрешните регулационни линии на УПИ IV да се поставят в съответствие по 

имотните граници на ПИ 530 и ПИ 505, на УПИ V по имотните граници на ПИ 

504, на УПИ VI по имотните граници на ПИ 506, а на УПИ VII по имотните 

граници на ПИ 517. 

- Новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ V, УПИ VI и УПИ VII от 

кв.69 да се отредят за „жилищни нужди“, а УПИ IV да се отреди за „спортен 

терен“. 

- След промяната новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат 

следната площ: УПИ IV за „спортен терен“ – 28220 м2, УПИ V – 1664 м2, УПИ VI 

– 3531 м2 и УПИ VII – 1145 м2. 

- Да се промени северната регулационна линия на УПИ III-за „пречиствателно 

съоръжение за отпадни води“ като се постави по южната граница на ПИ 530 и 

след промяната новата площ на УПИ III е 3157 м2. 

Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПР. 

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 
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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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

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

изменение /ЧИ/ на ПУП – план за регулация /ПР/ за УПИ XII от кв.30 по плана 

на с. Косарка, който е отреден за ПИ с идентификатор 38710.501.100 по 

кадастралната карта на селото (вх.№ОБА3-04-31/14.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №356 

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.1 и §8 

ал.2 т.3 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 XII от кв.30 по 

плана на с. Косарка, който е отреден за ПИ с идентификатор 38710.501.100 по 

кадастралната карта на селото. 

С предложението за ЧИ на ПУП-ПР се предвижда промяна на уличната и 

дворищната регулация, като уличната регулационна линия на улица, в 

участъка с о.т.102-101-98 и в участъка с о.т.99-75 да се постави в съответствие 

по източната и южна кадастралната граница на ПИ с идентификатор 

38710.501.100 по КК, а вътрешните регулационни линии на УПИ XII от кв.30 да 

се поставят също в съответствие по кадастралната граница на ПИ с 

идентификатор 38710.501.100 по КК на селото, така както е показано в 

текстовата и графична част на предложението. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

Поименно гласуване: 

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 
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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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ПРОТОКОЛ 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 14. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен 

устройствен план – план за застрояване /ЧИПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 

32319.42.6, местност „Друма“, по кадастралната карта /КК/ на землище 

Игнатовци за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 

нужди за изграждане на обект: „Склад за съхранение на селскостопанска 

продукция“ (вх.№ОБА3-03-3/21.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №357 

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 и чл.28 ал.1 от Правилника за 

прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет - 

Дряново: 

1. Одобрява задание съставено от заявителя, в качеството му на 

възложител, за изработване на проект на ЧПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 

32319.42.6, местност „Друма“, по КК на землище Игнатовци за промяна 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане 

на обект: „Склад за съхранение на селскостопанска продукция“. 

2. Разрешава изработването на проект за ЧПУП-ПЗ за ПИ с 

идентификатор 32319.42.6, местност „Друма“, по КК на землище Игнатовци за 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за 

изграждане на обект: „Склад за съхранение на селскостопанска продукция“. 

Предложението за проект за ЧПУП-ПЗ е за промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 32319.42.6, 

местност „Друма“, по КК на землище Игнатовци, който имот попада в предимно 

производствена зона - Пп1, съгласно проекта за общ устройствен план на 

общината показано в даденото становище на фирмата проектант. Параметрите 

на заложената производствена зона Пп1 на проекта за ОУПО са, както следва: 

 плътност на застрояване - мах до 50%; 

 коефициент на интензивност: до 1,5; 

 озеленена площ: мин. 50%; 

 свободно застрояване: свободно 

Така направените изменения са показани в текстовата и графична част 

на предложението. 

Изработването на проект на ЧПУП-ПЗ да се извърши при спазване на 

следните условия: 

- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 32319.42.6, местност „Друма“, по КК 

на землище Игнатовци и засегнатите имоти. 
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- Проектът за 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; 

- Проектът за 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. 

- Проектът за ЧПУП-ПЗ да се представи за разглеждане в Община Дряново в 

шестмесечен срок от датата на разрешаването му. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

 

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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 15. Разрешение за изработване на проект на частичен подробен 

устройствен план – план за застрояване /ЧИПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 

32319.41.11, местност „Друма“, по кадастралната карта /КК/ на землище 

Игнатовци за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 

нужди за изграждане на обект: „Сграда за приемане, почистване, 

разпределение и съхранение на селскостопанска продукция“ (вх.№ОБА3-03-

4/21.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №358 

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 и чл.28 ал.1 от Правилника за 

прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет - 

Дряново: 

1. Одобрява задание съставено от заявителя, в качеството му на 

възложител, за изработване на проект на ЧПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 

32319.41.11, местност „Друма“, по КК на землище Игнатовци за промяна 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане 

на обект: „Сграда за приемане, почистване, разпределение и съхранение на 

селскостопанска продукция“. 

2. Разрешава изработването на проект за ЧПУП-ПЗ за ПИ с 

идентификатор 32319.41.11, местност „Друма“, по КК на землище Игнатовци за 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за 

изграждане на обект: „Сграда за приемане, почистване, разпределение и 

съхранение на селскостопанска продукция“. 

Предложението за проект за ЧПУП-ПЗ е за промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 32319.41.11, 

местност „Друма“, по КК на землище Игнатовци, който имот попада в предимно 

производствена зона Пп1, съгласно проекта за общ устройствен план на 

общината показано в даденото становище на фирмата проектант. Параметрите 

на заложената производствена зона Пп1 на проекта за ОУПО са, както следва:  

 плътност на застрояване - мах до 50%; 

 коефициент на интензивност: до 1,5; 

 озеленена площ: мин. 50%; 

 свободно застрояване: свободно. 

Така направените изменения са показани в текстовата и графична част 

на предложението. 
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Изработването на проект на ЧПУП-ПЗ да се извърши при спазване на 

следните условия: 

- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 32319.41.11, местност „Друма“, по КК 

на землище Игнатовци и засегнатите имоти. 

- Проектът за 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; 

- Проектът за 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. 

- Проектът за ЧПУП-ПЗ да се представи за разглеждане в Община Дряново в 

шестмесечен срок от датата на разрешаването му. 

3. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; 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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

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

изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

/ЧИПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-75 от кв.17 и УПИ I-за „комбинирана обществена 

сграда“ от кв.18 по плана на с. Караиванца (вх.№ОБА3-04-34/21.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №359 

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

местната администрация, чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1, във връзка с чл.125 ал.1 

и ал.2 и чл.134 ал.1 т.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет - Дряново: 

1. Одобрява задание съставено от заявителя, в качеството му на 

възложител, за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-75 от кв.17 

и УПИ I - за „комбинирана обществена сграда“ от кв.18 по плана на с. 

Караиванца. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ 

IV-75 от кв.17 и УПИ I - за „комбинирана обществена сграда“ от кв.18 по плана 

на с. Караиванца. 

1) С плана за регулация: 

- Регулационна линия между УПИ IV-75 от кв.17 и на задънена улица с о.т.71-

72-73 да се премести в съответствие по имотната граница на ПИ 75; 

- Да се измести на изток улица в участъка с о.т.46-71, като по този начин 

изместена уличната регулация, площта на УПИ IV-75 от кв.17 се увеличава с 

158 м2 за сметка на улицата, а площта на УПИ I - за „комбинирана обществена 

сграда“ от кв.18 се намалява с 68 м2 за сметка на улицата; 

- Новата площ на УПИ IV-75 от кв.17 след промяната е 802 м2, а на УПИ I - за 

„комбинирана обществена сграда“ от кв.18 след промяната е 1667 м2; 

- УПИ IV-75 от кв.17 да запази своето отреждане за „жилищни нужди“, а УПИ I 

- за „комбинирана обществена сграда“ от кв.18 да се преотреди за „обществено 

обслужване“. 

2) С плана за застрояване: 

- За УПИ IV-75 от кв.17 се определя устройствена зона - Жм, с начин на 

застрояване в имота свободно, съгласно ограничителните линии на застрояване 

при максимална височина 10м, 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. 
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- За УПИ I от кв.18 се определя устройствена зона - обществено обслужване, с 

начин на застрояване в имота свободно, съгласно ограничителните линии 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 описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ и са неразделна част от решението. 

Изработването на проект на ЧПУП-ПРЗ да се извърши при спазване на 

следните условия: 

- Обхват на плана: УПИ IV-75 от кв.17, УПИ I - за „комбинирана обществена 

сграда“ от кв. 18 и улици в участъка с о.т.71-72-73 и в участъка 46-71 по плана 

на с. Караиванца. 

- ПУП да се изработи на основание чл.109 ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, във 

връзка с чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ; 

- Да се съгласува с експлоатационните дружества; 

- ПУП 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. 

- Проектът за ЧИ на ПУП-ПРЗ да се представи за разглеждане в Община 

Дряново в едногодишен срок от датата на разрешаването му. 

Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в 

посочения обхват, съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ. 

II. Възлага на Кмета на Община Дряново да проведе необходимите 

действия по ЗУТ. 

 

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/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/  ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател  Заместник-председател Заместник-председател 
на ОбС-Дряновo   на ОбС-Дряновo   на ОбС-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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 17. Допускане изработването на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИПУП-ПРЗ/ за 

УПИ VIII, УПИ IX и УПИ II-за „озеленяване“ от кв.3 по регулационния план на 

гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-32/22.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №360 

I. 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.1 т.1 и 

чл.62а ал.4 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 за УПИ VIII, УПИ IX и УПИ 

II - за „озеленяване“ от кв.3 по регулационния план на гр. Дряново. 

С предложението за ЧИ на ПУП - ПРЗ се предвиждат следните промени: 

1. С плана за регулация: 

- Да се преместят вътрешните регулационни линии на УПИ VIII от кв.3, като се 

поставят в съответствие по имотните граници на ПИ с идентификатор 

23947.501.1792 по КК. Новата площ на УПИ VIII след промяната е 1069 м2. 

Имотът да запази своето отреждане за „жилищни нужди“. 

- Да се променят вътрешните регулационни линии на УПИ IX от кв.3, като 

регулационната линия между УПИ IX и УПИ X и между УПИ IX и УПИ VIII да се 

поставят в съответствие по имотните граници на ПИ с идентификатор 

23947.501.2066 по КК, а на югоизток регулационната линия между УПИ IX и 

УПИ II - за „озеленяване“ от кв.3 да се постави съгласно направеното 

изменение в предложението. Новата площ на УПИ IX след промяната е 1066 м2. 

Имотът да запази своето отреждане за „жилищни нужди“. 

- Да се образува нов УПИ XXVII от кв.3, който да е отреден за част от ПИ с 

идентификатор 23947.501.2791 по КК, като границите на новообразуваният 

имот са показани в направеното изменение в предложението. Новата площ на 

УПИ XXVII е 1066 м2. Новообразуваният имот да се отреди за „жилищни нужди". 

Подходът на УПИ XXVII е от улица находяща се в УПИ I отреден за „комплексно 

жилищно строителство“. 

2. С плана за застрояване: 

- За новообразуваните УПИ VIII, УПИ IX и УПИ XXVII се определя устройствена 

зона - Жм, с начина на застрояване в имотите свободно, съгласно 

ограничителните линии на застрояване, при максимална височина 10 м, със 

съответните показатели за плътност и интензивност на застрояване, както 

следва: 

 височина на застрояване - мах до 10 м; 

 плътност на застрояване - до 60%; 
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 коефициент на интензивност: до 1,2; 

 озеленена площ: мин. 40%; 

 свободно застрояване: е. 

Така описаните промени са показани в текстовата и графична част на 

предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ, 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 

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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 18. Изграждане на Бюст-паметник на Никола Българенски 

(вх.№0801-40/08.06.2021г) 

Вносител: Светлана Лакова – общински съветник. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №361 

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

местната администрация, Общински съвет – Дряново дава съгласие да се 

изгради бюст-паметник на Никола Българенски в гр. Дряново. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; 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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 19. Актуализиране състава на Временната комисия за подбор и 

номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” 

(създадена с Решение №97/22.04.2020г, актуализирана с Решение 

№182/28.07.2020г на ОбС-Дряново) (вх.№5600-38/18.06.2021г) 

Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №362 

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

местната администрация, във връзка чл.44 ал.2 и чл.47 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, Общински съвет – 

Дряново приема промяна в поименния състав на Временната комисия за подбор 

и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” 

(създадена с Решение №97/22.04.2020г, актуализирана с Решение 

№182/28.07.2020г на ОбС-Дряново), както следва: 

1. Освобождава Даниела ********** Мирчева като член на комисията. 

2. Утвърждава за член на комисията Светлана ********** Павлова – 

директор на Дирекция МДТБФ в Община Дряново. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 13 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/ 

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 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 20. Възлагане управлението на част от социалните услуги в 

общността, като делегирани от държавата дейности, на Общината – 

първостепенен разпоредител с бюджет (вх.№0700-50/25.06.2021г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №363 

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.25 ал.1 и ал.2 т.3 и 

т.5 от Закона за социалните услуги, Общински съвет Дряново 

РЕШИ: 

1. Възлага предоставянето и управлението на социалните услуги в 

общността на кмета на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет, 

считано от 28.05.2021г до сключване на договори с външни доставчици, както 

следва: 

 Дейност 1551 „Дневен център за лица с увреждания“ - 20 /двадесет/ бройки; 

 Дейност 1548 „ Дневен център за стари хора“ - 4 /четири/ бройки; 

 Дейност 1554 „Защитени жилища" с. Гостилица към ДСП Дряново - 5 /пет/ 

бройки; 

Общо увеличение на числеността - 29 /двадесет и девет/ бройки. 

2. Разходите за възнаграждения на социалните услуги „Дневен център за 

лица с увреждания“, „Защитени жилища“ и „Дневен център за стари хора“, за 

периода от 28.05.2021г до възлагане управлението на частни доставчици по 

проведени конкурси да бъдат извършвани от горепосочените държавно 

делегирани дейности към бюджета на Община Дряново. 

3. Възлага на кмета на Общината да предприеме всички необходими 

действия за управление и възлагане на посочените по-горе социални услуги. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов - 

2 Десислава Симеонова ЗА 

3 Ивайло Лисичков ЗА 

4 Иван Събев ЗА 

5 Костадин Йорданов Въздържам се 

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 – 11; 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/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

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

   /Радослава Вълкова/ 

mailto:predsedatel@dryanovo.bg


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Публикувано на 02.07.2021г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 
 
 

 
                                                                                               5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

                                                                       тел: 0676/7 29 61 
                                                                                             e-mail: predsedatel@dryanovo.bg 

                  www.obs-dryanovo.com 

 
ISO 9001:2015 

№ QMS 070716-03 

OHSAS 18001:2007 
№ OHS 070716-04 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№38 

гр. Дряново, 28.06.2021 год. 

ОТНОСНО: 21. Отпускане на средства за отбелязване на 100-годишнината от 

създаването на Съюза на слепите в България. 

Предложение с вх.№2200-718/28.06.2021г на общинските съветници Десислава 

Симеонова, инж. Светослав Минчев и инж. Стефка Пенкова /група съветници от 

МК „БСП за България“/ и направено предложение по време на заседанието от 

общинските съветници д-р Светлана Лакова и Галин Герганов. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №364 

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

местната администрация, Общински съвет – Дряново подпомага със сумата от 

1000 /хиляда/ лева Териториална организация на Съюза на слепите в България 

– Дряново във връзка с честването на 100-годишния юбилей на ССБ и 

предвидените мероприятия, като същата бъде отделена от представителните 

разходи на Общински съвет – Дряново за 2021г. 

Поименно гласуване: 

1 Галин Герганов ЗА 

2 Десислава Симеонова Въздържам се 

3 Ивайло Лисичков - 

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 Въздържам се 

11 Стефка Пенкова Въздържам се 

12 Теодора Мъглова-Иванова ЗА 

13 Тодор Георгиев ЗА 

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

………………………………………… 
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново   

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/ МИЛЕН СТОЯНОВ /П/  ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/ 

Заместник-председател  Заместник-председател Заместник-председател 
на ОбС-Дряновo   на ОбС-Дряновo   на ОбС-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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