
 

 

 

 

 

 

Отчет  

за дейността на Общински съвет - Дряново  

и на неговите комисии 

за периода м. юли – м. декември 2018 година 

 

Приет с Решение №565/31.01.2019г от ОбС-Дряново (Протокол №65) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През отчетния период за второто полугодие на 2018 година бяха 

проведени: 

 9 /девет/ заседания на Общинския съвет (в това число 

тържествено заседание на 18 октомври по случай традиционните 

есенни празници на Дряново, на което бяха връчени Удостоверения за 

присъдено звание ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО и ЗАСЛУЖИЛ 

ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО; две извънредни заседания /на 6 август и 

на 5 ноември/); закрито заседание /на 12 ноември/; 

 29 заседания на постоянни и временни комисии: 

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки” – 

5 заседания; 

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

5 заседания; 

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” – 7 

заседания; 

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” – 5 

заседания; 

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност” (Приета промяна в 

наименованието с Решение №521/12.11.2018г на ОбС - отпада текстът за 

конфликт на интереси) – 5 заседания; 

ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество /ПК по ЗПКОНПИ/ - 1 заседание; 

ПК по ЗПКОНПИ беше създадена с Решение №521/12.11.2018г на 

ОбС-Дряново във връзка с чл.72 ал.2 т.3 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. ЗПКОНПИ беше обнародван в началото на 

2018г. С §3 от ПЗР на ЗПКОНПИ бяха отменени Закона за отнемане в 

полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за 

публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и 
други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. Орган за противодействие на корупцията по 

смисъла на новия ЗПКОНПИ е Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

/КПКОНПИ/, която е независим специализиран постоянно действащ 

държавен орган. Съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ и Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и 

за установяване конфликт на интереси /приета с ПМС №209 от 

29.9.2018г/ на постоянните комисии към общинските съвети е 
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възложено да приемат и съхраняват  декларациите по чл.35 от 

ЗПКОНПИ, да провеждат производства за установяване на конфликт 

на интереси за: 

- кметовете на кметства; 

- представителите на общината в органите на управление или 

контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или 

на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата 

на чл.6 ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на общинския 

съвет; 

-  управителите и членовете на органите на управление или контрол 

на общински предприятия, както и на други юридически лица, които 

са бюджетни организации по смисъла на §1 т.5 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичните финанси, които не попадат в 

обхвата на чл.6 ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на 

общинския съвет. 

Постоянните комисии към общинските съвет изготвят и изпращат при 

поискване от КПКОНПИ необходимата информация и документи 

относно общински съветници и кметове. 

ВрК за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим 

Райкович” за дряновски ученици и студенти  – 1 заседание. 

 В заседание на общински съвет за периода бяха внесени общо 68 

предложения, от тях: 

 от Кмета на Общината – 48 предложения; 

 от Председателя на ОбС - 8 предложения; 

 от Комисии на ОбС – 2 предложение; 

 от Общински съветници – 9 предложения; 

 други – 1 предложение /Отчет за дейността на общинско 

предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.05.2018г до 31.10.2018г 

(вх.№4700-21/26.11.2018г)/. 

 Общият брой на взетите решения за отчетния период е 67 

/шестдесет и седем/. 

От внесените в ОбС предложения,  четири бяха изтеглени от 

заседание на ОбС на основание чл.101 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация Дряново („Чл.101. Вносителя има право да изтегли 

материала си по всяко време на заседанието на Общинския съвет. С 

изтеглянето, точката автоматично отпада от дневния ред”), а именно: 

 Предложение с вх.№5200-42/30.07.2018г на общинския съветник 

Тодор Георгиев относно Приемане на решение за подпомагане на мъжкия 

представителен отбор на Футболен клуб „Локомотив-1927“ Дряново за 

участието му в Северозападна Трета лига за сезон 2018/2019г. 

 Предложение с вх.№0801-36/30.07.2018г на общинския съветник 

Тодор Георгиев относно Приемане на решение за промяна на Наредбата за 

рекламната дейност на територията на Община Дряново; 
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 Предложение с вх.№0801-38/06.08.2018г на председателя на ПК 

„ОКМДСТ“ Цветан Йорданов относно: I. Приемане на решение за подпомагане 

на мъжкия представителен отбор на Футболен клуб „Локомотив-1927“ Дряново 

за участието му в Северозападна Трета лига за сезон 2018/2019г. II. 

Принципно съгласие за стартиране на процедура за промяна на Наредбата за 

рекламната дейност на територията на Община Дряново и на Тарифата за 

базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост /в лева на кв.м./ 

за определяне реда на предоставяне за безвъзмездно ползване от спортните 

клубове на територията на Община Дряново на общинските спортните бази 

/стадион „Локомотив“ - гр. Дряново, стадион „Републиканец“ – с. Царева 

ливада и Спортна зала - Дряново/ за рекламиране на спонсори и дарители на 

клубовете. 

 Предложение с вх.№ОБА3-38-8/05.11.2018г на кмета на Община 

Дряново инж. М. Семов относно Одобряване на проект за частичен подробен 

устройствен план - план за улична регулация /ЧПУП-ПУР/ за поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 20660.501.105, НТП – за второстепенна улица в 

урбанизирана територия по кадастралната карта /КК/ на с. Денчевци /Във 

връзка с Решение №365 от 20.11.2017 и Решение №401 от 30.01.2018г/; 

 От разгледаните в заседание на Общински съвет предложения, 

три не бяха приети от ОбС: 

 Предложение с вх.№0801-25/16.05.2018г на общинския съветник 

Тодор Георгиев относно Неправомерно изразходени средства от план-сметката 

за чистота за 2016г и Допълнителни мотиви към предложението с вх.№0801-

25/28.06.2018г (Решение №495/30.07.2018г); 

 Предложение с вх.№2200-1254/11.12.2018г на кмета на общината 

инж. Мирослав Семов относно Предоставяне на ведомствено жилище, находящо 

се в гр. Дряново ж.к.„Априлци“ бл.6 ет.3 ап.7 (Решение №547/21.13.2018г); 

 Предложение с вх.№6200-202/11.12.2018г на кмета на общината 

инж. Мирослав Семов относно Предоставяне на ведомствено жилище, находящо 

се в гр. Дряново ул.„Шипка“ №121 ет.1 ап.2 (Решение №548/21.13.2018г). 

 Няма отложени материали за следващо заседание и няма 

върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет – Дряново. 

 В съответствие с изискванията на Правилника на ОбС денят, 

мястото и часът на провеждане на заседанията на ОбС и проектът за дневен 

ред бяха оповестявани предварително по местните медии - цифрова телевизия 

и вестници, официалния сайт на Община Дряново и на сайта на Общински 

съвет – Дряново. При изготвянето на проекта на дневен ред за заседанията бях 

подпомаган от Председателския съвет. 

 На сайта на Общински съвет – Дряново (www.obs-dryanovo.com) и 

на Община Дряново (www.dryanovo.bg) се публикуват както приетите 

решения, наредби, правилници и други документи, така също и материалите за 

заседанията на ОбС. В сайта на ОбС се публикува още график, дневен ред и 

материали за заседанията на комисиите към съвета, новини. Информацията се 

актуализира своевременно. 

http://www.obs-dryanovo.com/
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 Заседанията на Общински съвет – Дряново се излъчват в реално 

време по интернет (съгласно Решение №268/31.03.2017г на ОбС; Първото 

online заседание на ОбС беше излъчено на 28.08.2017г). 

 През отчетния период бяха приети решения за кандидатстване на 

Община Дряново по различни проекти: 

 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна 

ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, с проект „Изграждане на 

комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“  

(Решение №491/30.07.2018г); 

 по процедура BG06RDNP001-19.117 – МИГ Дряново – Трявна, Мярка 

7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018, с проект „Заветът 

на Колю Фичето“ – музей под небето  (Решение №524/12.11.2018г); 

- По същата процедура беше дадено съгласие на Сдружение „Дружество за 

социално подпомагане“ гр. Дряново да кандидатства с проект за въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност за сграда „Здравен дом“ с. 

Гостилица (Решение №541/12.11.2018г). 

Във връзка със спечелени проекти от Община Дряново бяха 

приети следващи решения от общинския съвет, а именно: 

 Проект „Създаване на общинско социално предприятие за 

подкрепена заетост в зелената система на община Дряново“: 

- Създаване на Общинско социално предприятие „Зелено Дряново“, считано от 

01.09.2018г (Решение №504/31.08.2018г); 

- Издаване на запис на заповед от община Дряново в полза на Министерството 

на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по сключен 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0707-C01 по 

процедура „Развитие на социалното предприемачество“ част от ОПРЧР 

(Решение №529/12.11.2018г); 

 Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град 

Дряново“ - Издаване  на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00018 от 

14.03.2018г по подмярка 7.2 на ПРСР (Решения №№525-526/12.11.2018г); 

 Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от 

общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - 

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от 

Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от 

Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“ - 

Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00017 от 19.09.2017г 

по подмярка 7.2 на ПРСР (Решения №№527-528/12.11.2018г); 

 Сдружение „Местна инициативна група „Дряново - Трявна – в 

сърцето на Балкана“ - Издаване на запис на заповед от Община Дряново в 

полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по сключено 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно 
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развитие №РД50-45 от 30.04.2018г по подмярка 19.4 на ПРСР (Решение 

№503/31.08.2018г); 

Във връзка със спечелен от НЧ „Развитие-1869“ проект 

„Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Развитие-1869“ гр. 

Дряново“ /след дадено съгласие от общинския съвет за кандидатстването на 

Читалището с този проект по ПРСР/ - Издаване на запис на заповед от Община 

Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по 

договор №07/07/2/0/00825 от 18.10.2017г по подмярка 7.2 на по ПРСР, 

сключен между НЧ „Развитие-1869“ и ДФ „Земеделие“  (Решение 

№530/12.11.2018г). 

 През второто полугодие на 2018г ОбС-Дряново прие следните 

стратегии, планове и програми и нови нормативни документи: 

 План за действие за общинските концесии в община Дряново за 

2018г (Решение №513/28.09.2018г); 

 Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на 

територията на Община Дряново (Решение №512/28.09.2018г); 

 Правилник за организацията и дейността на Общинско социално 

предприятие „Зелено Дряново“ – гр. Дряново (Решение №504/31.08.2018г); 

 Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен 

съвет по въпросите на младежта в община Дряново (Решение 

№505/31.08.2018г); 

 Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Дряново (Решение №522/12.11.2018г). 

 Бяха приети промени в един нормативен документ: 

 Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (Решение 

№501/31.08.2018г). 

 През отчетния период Общинският съвет прие много решения от 

текущ характер свързани с отдаване под наем или продажба на общински 

имоти; отдаване под наем на пасища, мери и ливади; предоставяне на имоти от 

общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ПОЛСКИ ПЪТИЩА“ и 

„НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ“, попадащи в масивите за ползване; промяна на 

подробни-устройствени планове; утвърждаване на маломерни паралелки за 

двете гимназии на територията на общината; определяне на средищно училище 

и средищна детска градина за учебната 2018/2019г; съгласуване на  Бизнес 

плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, за регулаторен 

период 2017-2021г; отчет за изпълнения на общинския бюджет през 2017г; 

актуализиране на общинския бюджет за 2018г; определяне на размера за 

облагане с такса „Битови отпадъци” през 2019г и др. 

 С Решение №505/31.08.2018г беше създаден Общински 

консултативен съвет по въпросите на младежта, като консултативен орган към 

Кмета на Община Дряново; 

 С Решение №500/31.08.2018г за носител на общинската стипендия 

„Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2018/2019г за ученици беше 
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утвърдена Аврора Славова - ученичка в СУ „Максим Райкович”, а за носител на 

стипендията за студенти беше утвърден Ивайло Иванов - студент в Технически 

университет - Габрово; 

 С Решение №509/28.09.2018г проф. Пенчо Далев беше удостоен със 

званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО за изключителния му принос в 

областта на науката и издигане просперитета на град Дряново; 

 С Решение №510/28.09.2018г нашият съгражданин Станислав Генчев 

беше удостоен със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО за 

изключителните му заслуги в областта на спорта и за прославата на град 

Дряново и общината; 

 С Решение №511/28.09.2018г беше дадено съгласие Община Дряново 

да участва в учредяването и да стане член на Организация за управление на 

Туристически район Стара планина, със седалище гр. Велико Търново; 

 С Решение №506/31.08.2018г общинският съвет даде съгласие за 

безвъзмездно прехвърляне собствеността на пет язовира - публична общинска 

собственост на държавата /на основание §33 от Заключителните разпоредби 

към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите/ - язовири 

„Горнич“ и „Рамадана“, намиращи се в землището на гр. Дряново, язовири 

„Чумашко дере“ и „Чириковско дере“, намиращи се в землището на с. Скалско, 

и язовир „Царева ливада“; 

 С Решение №488/30.07.2018г беше възложено на Кмета на общината 

да договори изпълнението и изготвянето от лицензирана фирма на план-схема 

с пътни знаци, пешеходни пътеки, осови линии и организация на движението в 

гр. Дряново с цел по доброто урегулиране на движението на МПС и пешеходци 

в града, съобразно разпоредбите на закона за движение по пътищата; 

 С Решение №550/21.12.2018г общинският съвет предостави средства 

в размер на 150 лева за подпомагане издаването на алманах за литература и 

изкуство „Зорница“ по случай 45 години от създаването на Дружество на 

писателите – гр. Габрово. 

На проведеното на 12 ноември закрито заседание на Общински 

съвет – Дряново с представители на Районна прокуратура – Дряново, 

Районно управление – Дряново към Областна дирекция на МВР-Габрово и 

ръководството на Община Дряново, бяха поставени и обсъдени въпроси и 

проблеми, свързани с обществения ред и сигурност на територията на Община 

Дряново. 

От 1 януари 2019г Районна прокуратура – Дряново е преобразувана в 

Териториално отделение в гр. Дряново към  Районна прокуратура – Габрово, 

във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 21.07.2018г за 

оптимизиране структурата на 11 районни прокуратури, считано от 01.01.2019г. 

За второто полугодие на 2018г бяха образувани четири 

административни дела в Административен съд – Габрово: 

 Адм. дело №210/2018г по описа на АС-Габрово, образувано по 

жалба на Народно читалище „Дряновска пробуда-2008“ против 

Решение №483/29.06.2018г на ОбС относно Прекратяване на Договор за 

безвъзмездно предоставяне на управление върху имот публична общинска 
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собственост №102 от 17.07.2014г. С жалбата се иска Съдът да обяви за 

нищожно решението на общински съвет или да бъде отменено като 

незаконосъобразно. С Решение №149/15.10.2018г Съдът отхвърля 

жалбата като неоснователна и недоказана и осъжда Читалището да заплати в 

полза на Общински съвет-Дряново сумата от 600 лева, разноски за адвокатско 

възнаграждение. Решението на АС-Габрово е обжалвано от НЧ 

„Дряновска пробуда-2008“ пред Върховен административен съд. 

 Адм. дело №214/2018г по описа на АС-Габрово, образувано по 

протест на районния прокурор на РП-Дряново против текстове от глава 

шеста „Провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за 

отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество“ на Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. С протестът се иска отмяна на оспорваните текстове или 

прогласяване на тяхната нищожност. С Решение №164 от 15.10.2018г 

Съдът отменя разпоредбите на чл.74 ал.1 т.1 и чл.74 ал.2 в частта: „и 

представят издадено от звено местни данъци и такси удостоверение за липса 

на данъчни задължения“ и чл.92 ал.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

община Дряново. Осъжда Общински съвет - Дряново да изплати на Районна 

прокуратура - Дряново направените в производството разноски в размер на 20 

лева – такса за обнародване на съобщение за образуване и насрочване на 

делото в Държавен вестник. Решението влезе в сила на 09.11.2018г 

/датата на обнародване на решението в сайта на ОбС и на Община Дряново/. 

 Адм. дело №275/2018г по описа на АС-Габрово, образувано по 

протест на окръжен прокурор при ОП-Габрово срещу Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

приета с Решение №39 от 30.01.2008г на ОбС-Дряново. С протестът се иска 

отмяна на Наредбата в цялост, като незаконосъобразна. С Решение 

№212/13.11.2018г Съдът отменя Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и осъжда Община 

Дряново да заплати на Окръжна прокуратура Габрово сумата от 20 лева 

разноски по делото. Решението на АС-Габрово е обжалвано от 

Общинския съвет пред Върховен административен съд. 

 Адм. дело №336/2018г по описа на АС-Габрово, образувано по 

протест на окръжен прокурор при ОП-Габрово против чл.19 ал.1 т.1 от 

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 

настаняване под наем в общински жилища. С протестът се иска отмяна на 

оспорвания текст като противоречащ на по-високи по степен нормативни 

актове – чл.26 ал.2 от Конституцията на РБ и на Закона за общинската 

собственост. На 09.01.2019г е проведено открито съдебно заседание по делото. 

 Във връзка с образувани административни дела през предишни 

отчетни периоди: 

 Адм. дело №10447/2016г по описа на Върховен 

административен съд, образувано по касационна жалба срещу Решение 

№67 на Административен съд – Габрово постановено по адм. дело 

№75/2016г (Адм. дело №75 е образувано по протест на прокурор при Районна 

прокуратура – Дряново срещу Наредбата за определянето и администрирането 
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на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново. С 

Решение №67/21.07.2016г АС-Габрово отменя т.56 от Приложение №3 към 

чл.52 от Наредбата. Текстът на т.56 касае издаването на разрешително за 

прокопаване на настилки или други обществени терени за полагане или ремонт 

на подземни комуникации, съгласно чл.72 от ЗУТ. Спорният текст е променен с 

Решение №102/25.04.2016г на ОбС-Дряново, но тази промяна не е обсъдена в 

решението на АС-Габрово). С Решение №7467 от 05.06.2018г ВАС отменя 

Решение №67 от 21.07.2016г на АС–Габрово и връща делото за ново 

разглеждане от друг състав на АС–Габрово. В изпълнение решението на 

ВАС в Административен съд – Габрово е образувано адм. дело 

№163/2018г. Същото е изпратено в Административен съд – Ловеч с 

Определение на Върховен административен съд №8690/27.06.2018г /адм. дело 

№7688 от 2018г във ВАС/. В Административен съд – Ловеч е образувано 

адм. дело №222 по описа на съда за 2018г. В ОбС бяха получени две 

разпореждания от АС-Ловеч /от 17.07.2018г и 26.10.2018г/, по които са 

изпратени съответните документи.  Към настоящия момент не е получена 

призовка за съдебно заседание в АС-Ловеч. 

 От началото на 2009 годината влезе в сила Правилника за реда и 

условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено 

или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново. Право да 

получат еднократна финансова помощ имат родителите /настойниците/ на дете, 

родено или осиновено след 01.01.2009г., отговарящи на следните условията: 

- Родителите на новороденото дете трябва да имат навършени 18 години към 

датата на раждането; да са с непрекъснати здравно-осигурителни права; да 

нямат задължения към община Дряново; 

- Родителите /настойниците/ на детето трябва имат постоянен и настоящ адрес 

в Община Дряново последните 5 години преди раждането или осиновяването. 

Ако единият родител или настойник не отговаря на тези изисквания, размерът 

на еднократната финансова помощ е в размер на 50%. 

- Родителите /настойниците/ трябва да подадат молбата в рамките на два 

месеца, считано от датата на раждане или осиновяване  на детето. 

 През второто полугодие на 2018г ПК „Здравеопазване, социални 

дейности и жилищно настаняване” разгледа дванадесет молби от общо внесени 

за периода тринадесет. От разгледаните 12 молби: 

 по 10 молби беше взето решение за отпускане на еднократна 

помощ за новородено дете (в пълния ù размер от 300 лв - 7 молби; в 

размер на 150 лв - 3 молби); 

 по една молба е отказано отпускането на помощта /поради 

прекъснати здравно-осигурителни права на единия родител/; 

 една молба е отложена за повторно разглеждане в следващо 

заседание на Комисията заради изискване на допълнително 

представяне на документи. 

 От отпуснатите 10 еднократни помощи: 5 са за първо дете, 5 - за 

второ дете. Няма отпуснати помощи за трето дете. 
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 За цялата 2018г ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно 

настаняване” разгледа двадесет и шест молби от общо внесени за годината 

двадесет и седем. От разгледаните 26 молби през 2018г: 

 по 22 молби беше взето решение за отпускане на еднократна 

помощ за новородено дете (в пълния ù размер от 300 лв - 17 молби; в 

размер на 150 лв - 5 молби); 

 по 3 молба е отказано отпускането на помощта /по 2 от молбите 

поради прекъснати здравно-осигурителни права на родителите; по 1 

молба поради прекъснати здравно-осигурителни права на родителите и 

наличие на изискуеми задължения към Община Дряново/; 

 по 1 молба все още не е прието решение от Комисията, тъй 

като е отложена за повторно разглеждане в следващо заседание на 

Комисията заради изискване на допълнително представяне на 

документи. 

 От отпуснатите 22 еднократни помощи през 2018г: 13 са за първо 

дете, 8 са за второ дете и 1 е за трето дете. 

 През отчетният период общински съветници взеха участие в 

следните мероприятия на национално ниво: 

 Заседание на Постоянната комисия по труда и социалната политика 

на Националното сдружение на общините в Република България, 25 септември, 

гр. София  /участвала Даниела Василева - общински съветник и член на ПК по 

ТСП към НСОРБ/. 

 

11.01.2019г. 

 

Председател на Общински съвет – Дряново: /п/ 

       /Георги Казаков/ 

 

 

 

 


