
 

 

График 

за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии 

за м. август 2022г 

 

Извънредно заседание на Общински съвет – Дряново 

24.08.2022г, сряда, 14:00 часа 

Заседание от разстояние чрез платформата Google Meet 

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

Редовно заседание на Общински съвет – Дряново 

30.08.2022г, вторник, 14:00 часа 

Ритуална зала на Община Дряново 
----------------------------- 

Заседания на постоянните комисии във връзка с насрочените 
заседания на Общински съвет – Дряново: 

23.08.2022г, вторник, Заседателна зала 

 14:00 часа - ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ 

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

„Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“. 

 15:00 часа - ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на 

обществените поръчки“ и ПК „Устройство на територията, селско, горско, 

водно стопанство и екология“. 

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

Опис на материалите за заседанията на постоянните комисии и 

на Общински съвет – Дряново към 19.08.2022г, 15:00 часа 

Внесени материали за разглеждане в заседание на ОбС – Дряново: 

1. Предложение за сключване на договор за сътрудничество между ОБЩИНА 

ДРЯНОВО, „БРОБЕТ ЛИМИТЕД“ ЕООД и СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ 

„ЛОКОМОТИВ-1927“ ДРЯНОВО“ (вх.№6200-84/17.08.2022г) /Във вр. с 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№6200-84 от 21.07.2022г от 

„Бробет Лимитед“ ЕООД, притежател на марката Efbet/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ЗСДЖН“. 

2. Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

Община Дряново с Проектно предложение „Реконструкция и/или 

рехабилитация на общински пътища в Община Дряново“ по процедура чрез 

подбор №BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014г - 2020г 

(вх.№0700-99/19.08.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

3. Актуализация на бюджета на Община Дряново за 2022г (вх.№0700-

105/19.08.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ЗСДЖН“. 
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4. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г и включване на 

обекти в частта капиталови разходи, финансирани със средства от 

Републиканския бюджет (вх.№0700-98/19.08.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

5. Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община 

Дряново считано от 01.07.2022г (вх.№0700-97/15.08.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

 

                                    ********************* 

6. Приемане на изменение и допълнение в Правилника за реда и условията за 

отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и 

училищна възраст на територията на Община Дряново (вх.№0801-

44/05.08.2022г) 

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

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

„ФИПКОП“. 

7. Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджета 

за 2021г на Община Дряново (вх.№0700-87/18.07.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

„ЗСДЖН“. 

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

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

плащане (вх.№0700-96/10.08.2022г) /Във вр. със заявление от Камелия 

Стойчева/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

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

плащане (вх.№0700-106/19.08.2022г) /Във вр. със заявление от Иван Иванов/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

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

останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и 

утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-100/19.08.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

11. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна 

общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 66977.501.246 по 

КК на с. Славейково, общ. Дряново (вх.№2700-118/19.08.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

12. Допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от кв.5 по 

плана на село Туркинча, община Дряново - за УПИ XXIV, УПИ XXV и УПИ XXVI и 

за образуване на нов УПИ XXVII-542 за жилищно строителство (вх.№ОБА3-04-

14/18.08.2022г) /Във вр. със заявление от Деян Панайотов/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

13. Даване на съгласие за допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП – 

План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ I-19 от кв.3 по плана на кв. Никоевци, 

който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.507.31 по кадастралната карта 
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на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-17/19.08.2022г) /Във вр. със заявление от 

Магдалена Маринова/ 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

14. Допускане изработване на проект за изменение на ПУП – Парцеларен план 

и план схема по чл.108 ал.2 от ЗУТ за „Канал от пречиствателна станция на 

комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в УПИ VIII, кв.68 

по регулационния план на гр. Дряново /ПИ с идентификатор 23947.501.9715 по 

КК на гр. Дряново/ до заустване в Дряновска река“ (вх.№ОБА3-04-

19/19.08.2022г) 

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. 

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

Материали за заседанията на постоянните комисии 

15. Искане за намаляване на такса при провеждане на съботния пазар 

(вх.№2200-1385/08.08.2022г) /чл.19 ал.4 т.“б“ от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Дряново - Такса за продажба на друга продукция в размер на 4 лв на 

кв.м, в сила от 03.07.2020г/ 

За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“. 

16. Искане от Управителя на МЦ „Пулс“ ЕООД – гр. Дряново до Кмета на 

община Дряново с копие до Общински съвет – Дряново за предвиждане на 

средства при актуализацията на Бюджет 2022 за довършване ремонтните 

дейности в сградата на Поликлиниката и в частност на салона за лечебна 

физкултура на 3-ти етаж – подмяна на дограма, поставяне на отоплителна 

инсталация, боядисване (вх.№6000-6/11.08.2022г) 

За становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“. 

17. Предложение от граждани, собственици и ползватели на недвижими имоти 

в с. Ритя, до Кмета на община Дряново и до Общински съвет – Дряново за 

предприемане на действия за прокарване на водопровод за водоснабдяване на 

село Ритя (вх.№2200-1442/15.08.2022г) 

За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново. 

18. Предложение от граждани, собственици на имоти в с. Русиновци, до Кмета 

на община Дряново до Председателя на ОбС за залагане на средства в Бюджет 

2023 за асфалтиране  на пътна отсечка от входа на с. Русиновци до последната 

къща на селото (вх.№2200-1475/16.08.2022г) 

За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“. 

19. Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете 

За решение на ПК „ЗСДЖН“. 

20. Молби за подпомагане на деца сираци за учебната 2021/2022г 

За решение на ПК „ЗСДЖН“. 

 


