
 

 

 

 

 

 

Отчет 

за дейността на Общински съвет - Дряново  

и на неговите комисии 

за периода м. юли 2022г - м. декември 2022г 

 

Приет с Решение №737/30.01.2023г на ОбС-Дряново (Протокол №72). 

 

 

През отчетния период на второто полугодие на 2022 година бяха 

проведени: 

 11 /единадесет/ заседания на Общинския съвет - Дряново (в това 

число тържествено заседание на 20 октомври, по случай традиционните 

есенни празници на Дряново, и четири извънредни заседания - на 22 

юли, на 24 август, на 14 септември и на 19 декември); 

 35 /тридесет и пет заседания/ на постоянни и временни комисии: 

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените 

поръчки” – 6 заседания; 

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

екология” – 6 заседания; 

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” – 6 

заседания; 

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” – 10 

заседания; 

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност” – 6 

заседания; 

Временна комисия 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 разгледани общо 

130 /сто и тридесет/ предложения, от тях внесени: 

 от Кмета на Общината – 116 предложения; 

 от Председателя на ОбС - 2 предложения; 

 от Кмета на Общината от Председателя на ОбС – 1 предложение 

/Предложения относно удостояване с почетно звание/; 

 от Общински съветници – 7 предложения; 

 от Комисии на ОбС – 3 предложения; 

 други – 1 предложение (Отчет за дейността на Общинско предприятие 

„Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2022г до 30.06.2022г, внесен от 

директора на предприятието Стефан Косев). 

Приетите решения за отчетния период са 129 /сто и двадесет и 

девет/. 

От внесените за разглеждане предложения в заседание на 

Общински съвет: 
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- Едно предложение беше изтеглено от Вносителя /на основание чл.101 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново/, а 

именно: 

 Предложение с вх.№ОБА3-31-22/23.09.2022г относно Издаване 

разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП по чл.108 

ал.2 от ЗУТ за УПИ IV-75, кв.17 и УПИ I-комбинирана обществена сграда, 

кв.18 по плана на с. Караиванца, община Дряново, област Габрово /Във 

връзка със Заявление от Евгени Казаков/. Вносител: Трифон Панчев – кмет 

на Община Дряново. (Предложението е изтеглено от заседанието на ОбС на 

29.09.2022г) 

- Едно предложение не беше прието от Общинския съвет: 

 Постъпило искане в Община Дряново за разсрочване на публични 

вземания по чл.183 от ДОПК на фирма „Триеф“ ЕООД с ЕИК 201805446 

(вх.№5800-231/19.12.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община 

Дряново. 

 

През второто полугодие на 2022г няма върнати за ново 

обсъждане решения на Общински съвет – Дряново от Кмета на 

общината или от Областния управител на област Габрово. 

За календарната 2022г има едно върнато решение от областния 

управител за ново обсъждане в ОбС – това е Решение №485 от 24.02.2022г в 

частта по чл.3 ал.4 и чл.5 ал.4 от Правилника за реда и условията за отпускане 

на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна 

възраст на територията на Община Дряново. Общинският съвет се съобрази с 

мотивите на областния управител и с Решение №516 от 31.03.2022г измени 

текста на чл.3 ал.4 и чл.5 ал.4 от Правилника, като изискването за възрастта 

на родителя/настойника, за да отговаря на критерия за отпускане на 

финансовата помощ по реда на този правилник, се промени от 18 години на 16 

години. 

 

През отчетния период бяха взети решения за кандидатстване и 

партньорство на Община Дряново по различни проекти, а именно: 

 Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Ремонт 

баскетболно игрище в двора на ПГИ „Рачо Стоянов“ гр. Дряново“, за 

възстановяване на спортна площадка в дворното пространство на ПГИ „Рачо 

Стоянов“ – гр. Дряново, по Програма за изграждане и основен ремонт на 

спортни площадки в държавните и общинските училища, Модул 2 „Основен 

ремонт на спортни площадки“ (Решение №597/22.07.2022г); 

 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, 
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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 2014 - 2020г 

(Решение №617/24.08.2022г); 

 Кандидатстване на Община Дряново за Проект „Внедряване на мерки за 

Енергийна ефективност в сградата на общинска администрация Дряново“ по 

процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в 

които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г (Решение №665/28.10.2022г); 

 Кандидатстване на Община Дряново с проект “Закупуване на нов 

неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна на потребителите на 

услугата “Домашен социален патронаж” Дряново“ по одобрена със Заповед 

№РД-25-13/23.09.2022г на Министъра на МТСП целева програма “Патронажна 

мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от фонд “Социална 

закрила“ (Решение №666/28.10.2022г); 

 Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение за 

предоставяне на „Топъл обяд“ като местна дейност по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл 

обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 

(Решение №667/28.10.2022г); 

 Съгласие за кандидатстване на Община Дряново по проект „Изграждане на 

осветление за футболно игрище в стадион „Локомотив“ Дряново“, финансиран 

от Министерството на младежта и спорта (Решение №694/29.11.2022г); 

 Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027г (Решение №695/29.11.2022г); 

 Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, мярка 

М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ през 2023г с 

обект „Ремонт фасади, вътрешен ремонт и вертикална планировка на 

съществуваща административна сграда - УПИ II, кв.8 по плана на с. Ганчовец, 

общ. Дряново, обл. Габрово“ (Решение №710/29.12.2022г). 

Във връзка с предишни решения за кандидатстване на Община 

Дряново с проектни предложения бяха приети последващи решения, а 

именно: 

 Проект „Патронажна грижа+ в община Дряново по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г 

- Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес 

„Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа+ в община Дряново“, 
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процедура BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа + Компонент 2“ на 

Комплекс за социални услуги за възрастни хора - гр. Дряново - второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Дряново (Решение №696/29.11.2022г). 

 

През отчетния период Общинския съвет прие следните програми: 

 Общинска програма за намаляване на риска от бедствия (Решение 

№640/29.09.2022г); 

 Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2023 година 

(Решение №724/29.12.2022г). 

Няма приети стратегии, планове, нови наредби или правилници. 

Бяха приети изменения и допълнения в следните поднормативни 

документи на ОбС: 

 Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на 

територията на Община Дряново (приета промяна с Решение 

№664/28.10.2022г); 

 Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на 

услуги на територията на Община Дряново (приета промяна с Решение 

№693/29.11.2022г); 

 Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Дряново 

(приета промяна с Решение №692/29.11.2022г); 

 Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Дряново 

(приета промяна с Решение №691/29.11.2022г); 

 Правилника за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ 

за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община 

Дряново (приета промяна с Решение №625/30.08.2022г); 

 Програма за управление и разпореждане с имот, общинска собственост в 

община Дряново през 2022г (приета с Решение №479/27.01.2022г, допълнена с 

Решения №627, №628 и №630 от 30.08.2022г, Решения №646, №650 и №652 

от 29.09.2022г, Решение №675/28.10.2022г, Решение №702/29.11.2022г и 

Решение №717/29.12.2022г). 

 

През отчетния период ОбС прие много решения от текущ 

характер, свързани с отдаване под наем или продажба на общински имоти, 

предоставяне на земя от общинския поземлен фонд, изменение на подробни-

устройствени планове, актуализиране списъка на средищните училища и 

средищните детски градини за учебната 2022/2023г, утвърждаване на 

маломерни паралелки в общинските гимназии, приемане на актуализация на 

общинския бюджет, отчет за изпълнението на Бюджет 2021 и др. 

 С Решение №599/28.07.2022г беше създаден на Съвет по въпросите на 

социалните услуги. 

 С Решение №616/24.08.2022г и Решение №641/29.09.2022г Общинският 

съвет одобри реализирането на публично-частно партньорство между ОБЩИНА 
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ДРЯНОВО, „СИЛВЪР БЕТ“ ЕООД И СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ „ЛОКОМОТИВ – 

1927” ДРЯНОВО", съгласно описаните в решенията параметри и приложена 

справка с местата определени за разполагане на рекламно-информационни 

елементи с логото „efbet". 

 С Решение №635/30.08.2022г беше дадено съгласие Общинско предприятие 

„Чисто Дряново“ да извършва дейности по почистване на дървесина, 

отстраняване на потенциално опасни дървета и натрупали се дървета по 

речното корито на р. Дряновска, като добитата дървесина от мероприятията се 

продава на преференциални цени на пенсионери, отговарящи на определени с 

решението условия. 

 В изпълнение на проекта „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с 

увреждания – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с 

психични разстройства – град Дряново“, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, от 1 юли 2022г започна поетапно 

настаняване на потребители в новите центрове за грижа в гр. Дряново. В 

седемте центъра за грижа за лица с психични разстройства бяха настанени 

лица от предвидените за закриване Дом за пълнолетни лица с психични 

разстройства – с. Радовци, Преходно жилище – с. Радовци. Във връзка с това и 

Заповед №РД01-1731/13.09.2022г на Изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане с Решение №642/29.09.2022г на ОбС-Дряново беше 

прекратена социалната услуга „Преходно жилище“ в с. Радовци. 

 С Решение №668/28.10.2022г беше създадена социална услуга „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“ в град Дряново, делегирана от 

държавата дейност, считано от 01.11.2022г, с капацитет 40 потребители и 

персонал от 9 служители. Специализираната социална услуга се изпълнява в 

сградата на поликлиниката – 4-ти етаж, и ще се организира и администрира от 

Община Дряново, Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“. 

 Съгласие за кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем 

/кредитна линия/ от банкова институция с Решение №670/28.10.2022г. 

 С Решения №679/28.10.2022г и №719/29.12.2022г бяха допълнени схемите 

на паркингите в гр. Дряново. 

 С Решение №718/29.12.2022г беше дадено съгласие за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на Държавата на язовир - публична общинска 

собственост: язовир „Горнич“, гр. Дряново. 

 С Решение №712/29.12.2022г беше приета План-сметката за разходите по 

събиране и транспортиране на битови отпадъци и размера за облагане с такса 

“Битови отпадъци” през 2023г. Такса “Битови отпадъци” се запазва и не се 

променя спрямо 2022г. 

 С Решение №624/30.08.2022г бяха определени носителите на общинската 

стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2022/2023 година. 

Носител на стипендията за ученици е Мария-Антония Мицканова – ученичка в 

ПГИ „Рачо Стоянов“, а носител на стипендията за студенти е Аврора Славова - 

студентка във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Аврора 

Славова беше носител на стипендията за ученик през учебната 2018/2019г, 

тогава ученичка в СУ „Максим Райкович“. 
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 Със свои решения Общинския съвет удостои трима свои съграждани с 

почетни звания, както следва: 

- Иван Вълков Колев със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО 

(Решение №638/29.09.2022г); 

- Рачо Михов Острев със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО 

(Решение №598/28.07.2022г); 

- Цанка Петрова Съчкова със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО 

(Решение №639/29.09.2022г). 

Удостоверенията за почетни звания бяха връчени на тържественото 

заседание на 20 октомври 2022г. 

 

От началото на 2009 годината е 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. След последно приетите на 28 юли 2020г промени в правилника 

право да получават еднократната финансова помощ имат родителите 

/настойниците/ на новородено или осиновено дете, отговарящи на следните 

условията: 

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

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

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

датата на раждането; да са с непрекъснати здравноосигурителни права; да 

нямат задължения към община Дряново; да имат завършено не по-ниско от 

средно образование към датата на подаване на заявлението; 

- Поне единият от родителите/осиновителите/настойниците трябва да има 

постоянен адрес на територията на Община Дряново през последните 3 години 

към момента на раждането/осиновяването, двамата 

родители/осиновители/настойници на детето да имат настоящ адрес на 

територията на Община Дряново и новороденото/осиновеното дете да е с 

постоянен и настоящ адрес в Община Дряново. При това условие се отпуска 

еднократна помощ в размер на минималната работна заплата за страната. Ако 

само единият родител или осиновител/настойник има постоянен и настоящ 

адрес на територията на Община Дряново, а другият 

родител/осиновител/настойник и детето са с постоянен и настоящ адрес на 

територията на друга община размерът на еднократната финансова помощ е в 

размер на 50%. 

През 2022г до ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно 

настаняване” бяха подадени 42 молби. Всички молби бяха разгледани в 

заседания на комисията. От разгледаните 42 молби: 

 По 38 молби беше взето решение за отпускане на еднократна 

финансова помощ за новородено дете (По 1 молба в размер на 650 лв, тъй 

като детето е родено в края на 2021г, а размера на МРЗ през 2021г е 650 лв; 

по 34 молба в размер на 710 лв – размера на МРЗ от 01.04.2022г, в това число 

едната еднократна помощ е за осиновено дете; по 3 молби в размер на 355 лв); 
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 по 4 молби беше отказано отпускането на помощта (1 отказ поради 

факта, че родителите и новороденото дете имат само постоянен адрес в община 

Дряново, а настоящият им адрес е в друга община /неизпълнение на чл.6 ал.1 

и ал.2 от Правилника/; 1 отказ поради прекъснати здравноосигурителни права 

на единия родител /неизпълнение на чл.3 ал.5 от Правилника/; 1 отказ поради 

липса на диплома за завършено средно образование от единия родител 

/неизпълнение на чл.3 ал.7 от Правилника/; 1 отказ поради прекъснати 

здравноосигурителни права на единия родител, наличие на изискуеми 

задължения към Община Дряново и от двамата родители и не представени 

доказателства за завършено поне средно образование от единия родител 

/неизпълнение на чл.3 ал.5, ал.6 и ал.7 от Правилника/). 

От отпуснатите 38 еднократни помощи: 17 са за първо дете, 19 за 

второ дете  и 2 за трето дете. 

Общата сума на отпуснатите средства по подадените през 2022г 

молби по Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на 

територията на Община Дряново е в размер на 25 855 лв. 

 

След приети с Решение №345 от Протокол №38/28.06.2021г на 

ОбС-Дряново промени в Правилника за финансово подпомагане на 

семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 

проблеми на територията на Община Дряново, заявленията за финансово 

подпомагане по реда на този правилник се разглеждат и одобряват от ПК 

„Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“. 

През 2022г до Постоянната комисия бяха подадени две заявления. 

По едното заявление ПК „ЗСДЖН“ не одобри кандидата за 

финансово подпомагане по  реда на Правилника, тъй като заявителят и 

неговият партньор не отговарят на критериите по чл.4 т.2, т.5 и т.8 от 

Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на 

семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново. 

По второто заявление беше прието решение за одобряване на 

кандидата за финансово подпомагане със сумата от 3000,00 лв - 

максималната сума за подпомагане съгласно чл.3 ал.5 от Правилника. 

 

От 2 март 2022г е в сила Правилник за реда и условията за 

отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна 

и училищна възраст на територията на Община Дряново (приет с 

Решение №485/24.02.2022г на ОбС-Дряново, последна промяна с Решение 

№625/30.08.2022г, по предложения с проект за решение на общинския 

съветник д-р Теодора Мъглова). 

През 2022г до ПК „ЗСДЖН“ бяха внесени 11 молби. Всички молби бяха 

разгледани в заседания на ПК „ЗСДЖН“. По едната молба беше прието решение 

за отказ, тъй като същата не отговаря на условията за подпомагане на 

Правилника, а именно детето не е сирак. 
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По 10 от молбите беше прието решение за отпускане на ежегодна 

финансова помощ, както следва: 

 по 9 молби за учебната 2021/2022 година (по 8 молби в пълният размер от 

710 лв, по 1 молба в размер на 355 лв). 

 по 1 молба за календарната 2022г в размер на 710 лв (детето е в 

предучилищна възраст). 

Общият размер на отпуснатите средства по подадените през 

2022г молби по Правилника за реда и условията за отпускане на ежегодна 

финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на 

територията на Община Дряново е в размер на 6 745,00 лв. 

 

Съгласно чл.19 от Вътрешни правила на Общински съвет – 

Дряново за предоставяне на достъп до обществена информация 

ежегодно председателят на ОбС изготвя отчет за постъпилите заявления за 

достъп до обществена информация, който включва и данни за направените 

откази и причините за това. Годишният отчет е част от отчета на председателя 

на ОбС по чл.27 ал.6 от ЗМСМА за второто шестмесечие.  

През 2022г няма внесени заявления за достъп до обществена 

информация до Общински съвет – Дряново. 

 

През отчетният период общински съветници взеха участие в 

следните мероприятия на национално ниво: 

 Обучение от 10 до 13 юли 2022г на тема „Академия за общински съветници – 

актуални моменти в законодателството относно работата на общинските 

съвети“, организирано от Обучителен център „Тренинг фактори“, в Свети Влас 

(Участвала Стефка Пенкова – заместник-председател на ОбС-Дряново). 

 XV Годишната среща на местните власти от 23 до 25 октомври 2022г, 

организирана от Национално сдружение на общините в Република България, в 

к.с. Албена (Участвал Тодор Георгиев – председател на ОбС-Дряново). 

 Заседание на постоянната комисия по устройство на територията и 

недвижимо културно – историческо наследство към НСОРБ на 25.11.2022г, 

Дистанционно заседание /Дневен ред: Актуални въпроси по прилагането на 

промените в нормативната уредба в сферата на устройственото планиране и 

инвестиционния процес/ (Участвала Светлана Лакова - общински съветник, 

член на ПК “УТНКИН” към НСОРБ). 

 Обучителен семинар на 02-03.12.2022г, организиран от Националната 

асоциация на председателите на общински съвети в Република България, в с. 

Арбанаси /Теми на семинара: 1) "Отговорности на Общинските съвети по ЗУТ", 

с лектор д-р арх. Драгомир Йосифов; 2) "Ролята на Общинските съвети при 

процедирането на общите и подробни устройствени планове - начините за 

изменение, както и законови изисквания", с лектор Валентин Йовев/ (Участвал 

Тодор Георгиев –председател на ОбС-Дряново). 
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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 - кабелна телевизия 

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

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

председателят на съвета беше 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 и на постоянните комисии. Информацията се актуализира 

своевременно. 


