Отчет
за дейността на Общински съвет - Дряново
и на неговите комисии
за периода м. юли 2021г - м. декември 2021г
Приет с Решение №484/27.01.2022g на ОбС-Дряново (Протокол №49).

През отчетния период на второто полугодие на 2021 година бяха
проведени:

 10 /десет/ заседания на Общинския съвет - Дряново (в това число
тържествено заседание на 22 октомври, по случай традиционните есенни
празници на Дряново, и три извънредни заседания - на 19 юли, на 13
август и на 12 октомври);

 34 /тридесет и четири 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” – 8
заседания;
ПК „Общинска
заседания;

администрация,

обществен

ред

и

сигурност”

–

6

ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество - 1 заседание;
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
105 /сто и пет/ предложения, от тях внесени:

 от Кмета на Общината – 85 предложения;
 от Председателя на ОбС - 4 предложения;
 от Кмета на Общината от Председателя на ОбС – 5 предложения
/Предложения относно удостояване с почетни звания/;

 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 01.01.2021г до 30.06.2021г, внесен от
директора на предприятието Стефан Косев).
Приетите решения за отчетния период са 102 /сто и две/.
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От внесените за разглеждане предложения в заседание на
Общински съвет:
- Четири предложения бяха изтеглени от Вносителите /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.№0801-44/28.06.2021г относно Освобождаване на
директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“. Вносител: Светлана
Лакова – общински съветник.
Предложението е изтеглено от заседанието на ОбС на 27.07.2021г. Внесено
повторно в заседанието на ОбС на 30.08.2021г.

 Предложение с вх.№5800-75/07.07.2021г относно Даване на принципно
съгласие за откриване на процедура за продажба на общински имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XII – за „детска градина“
от кв.11 по плана на с. Царева ливада, с площ 1460 м 2, заедно с
построените в имота масивна жилищна сграда със ЗП 113 м 2 и масивна
жилищна сграда със ЗП 128 м2. Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община
Дряново.
Предложението е изтеглено от заседанието на ОбС на 27.07.2021г. Внесено
повторно в заседанието на ОбС на 26.11.2021г.

 Предложение

с
вх.№0600-193/18.10.2021г
относно
Покана
за
провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на
Асоциация
по
ВиК
на
обособената
територия,
обслужвана
от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово, свикано с покана
изх.№АВК-01-447/08.10.2021г на Председателя на Асоциацията. Вносител:
Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 Предложение с вх.№0700-99/17.11.2021г относно Отдаване под наем на
помещения - част от недвижим имот частна общинска собственост –
Поликлиника, с идентификатор 23947.501.129.1 по КК на гр. Дряново.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
- Четири предложения не бяха приети от Общинския съвет:

 Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за
периода от 01.01.2021г до 30.06.2021г (вх.№4700-8/21.07.2021г).
Вносител: Стефан Косев – директор на ОП “Чисто Дряново”.

 Освобождаване на директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“
(вх.№0801-44/28.06.2021г)
съветник.

Вносител:

Светлана

Лакова

–

общински

 Предложение на общинския съветник Светлана Лакова от 30.08.2021г за
приемане
на
решение
относно
процедура
за
разрешаване
на
фотографиране по време на заседанията на Общински съвет – Дряново и
използване на снимков материал (вх.№ №0801-57/31.08.2021г)

 Определяне на начална тръжна пазарна цена за продажба на общински
имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XII – за „детска
градина“ от кв.11 по плана на с. Царева ливада с площ 1460 м2, заедно с
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построените в имота масивна жилищна сграда със ЗП 113 м2 и масивна
жилищна сграда със ЗП 128 м2 (вх.№2200-1600/21.12.2021г) /Във връзка с
Решение №440 от 26.11.2021г/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на
Община Дряново.
През второто полугодие на 2021г няма върнати за ново
обсъждане решения на Общински съвет – Дряново от Кмета на
общината или от Областния управител на област Габрово. Има едно
образувано административно дело.

 Адм. дело №293/2021г по описа на Административен съд –
Габрово, образувано по Протест от прокурор при Районна прокуратура Габрово /Териториално отделение – Трявна/ срещу текстове от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (Оспорва се
създаването и дейността на Председателския съвет към общински съвет). По
делото е насрочено открито съдебно заседание на 26.01.2022г.
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 „Дряново - дом
на традиционни изкуства“ („Dryanovo – place of traditional arts”)

по ВТОРА

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН
ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,
НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021г (Решение №382/13.08.2021г);

 Кандидатстване на Община Дряново за дейностите по Проект „Красива
България“ през 2022г, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места“, за обект „РЕМОНТ ФАСАДИ, ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И ВЕРТИКАЛНА
ПЛАНИРОВКА
НА
СЪЩЕСТВУВАЩА
АДМИНИСТРАТИВНА
СГРАДА“
(Решение
№456/29.12.2021г);

 Кандидатстване на Община Дряново с проект „Реконструкция на улици в
град Дряново“ по Процедура за подбор на проектни предложения за
кандидатстване BG06RDNP001-19.561 по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020, Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ
„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ (Решение №457/29.12.2021г);

 Съгласие за предоставяне на поземлени имоти - общинска собственост,
за безвъзмездно ползване от ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С
БЕДСТВИЯ И АВАРИИ" за целите на изпълнение на проект „Подобряване на
природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез
подхода ВОМР в територията на Местна инициативна група „Дряново Трявна - в сърцето на Балкана“ (Решение №430/28.10.2021г);
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 Съгласие за партньорство на Община Дряново с

ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН

ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ" (ЕИК/БУЛСТАТ 176677828) по проект:

„Мониторинг на системата на дигитални административни услуги в община
Дряново за подобряване на административната и регулаторната среда чрез
партньорско управление с гражданите и бизнеса“ - процедура
BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020
(Решение №455/29.12.2021г).
Във връзка с предишни решения за кандидатстване на Община
Дряново с проектни предложения бяха приети последващи решения, а
именно:

 Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община
Дряново“, финансиран по процедура BG06RDNP001-19.455 на МИГ
„Дряново - Трявна в сърцето на Балкана”, Мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020г, сключен между Община Дряново, МИГ „Дряново Трявна - в сърцето на Балкана“ и ДФ „Земеделие“.
Издаване на запис на заповед от община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“,
обезпечаващ:
- авансово плащане по договор
(Решение №401/28.09.2021г);

№BG06RDNP001-19.455-0001-С01/2021г

- финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по
договора (Решение №401/28.09.2021г).

 Проект „Център за грижа за лица с психични разстройства“ по
процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и
хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги“
- Възлагане изпълнението на услугата „Център за грижа за лица с психични
разстройства“, предоставяни като част от изпълнението на Административен
договор №BG05M9OP001-2.090-0015-С01, като услуги от общ икономически
интерес на Комплекс за социални услуги за възрастни хора - гр. Дряново второстепенен разпоредител с бюджет към Община Дряново (Решение
№410/28.09.2021г).

 Проект „Патронажна грижа+ в община Дряново“ по процедура
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г

по

Оперативна

програма

- Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес
„Патронажна грижа“ по проект №BG05M9OP001-6.002-0204-C01 „Патронажна
грижа+ в община Дряново“ на Комплекс за социални услуги за възрастни хора
- гр. Дряново - второстепенен разпоредител с бюджет към Община Дряново
(Решение №416/28.10.2021г).
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През отчетния период Общинския съвет прие следните стратегии,
програми и поднормативни документи:

 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията
на община Дряново (Решение №384/30.08.2021г);

 Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за
подпомагане лечението
№449/29.12.2021г);

на

граждани

от

община

Дряново“

(Решение

 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците
в
община
№431/26.11.2021г);

Дряново

2021-2022

година

(Решение

 Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Дряново
за периода 2014-2020г (Решение №450/29.12.2021г)

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за
2021 година (Решение №367/27.07.2021г);

 Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2022 година
(Решение №466/29.12.2021г).
Бяха приети промени на следните поднормативни документи на
ОбС:

 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново
(приета промяна с Решение №386/30.08.2021г);

 Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Дряново (приета промяна с Решение
№448/29.12.2021г);

 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община
Дряново (приета промяна с Решение №385/30.08.2021г);

 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Дряново (приета актуализация на списъка с
имоти публична общинска собственост с Решение №373/27.07.2021г);

 Правилник за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски
ученици и студенти (приета промяна с Решение №366/27.07.2021г);
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 подробниустройствени планове, отстраняване на непълноти и грешки по кадастрална
карта, актуализиране списъка на средищните училища и средищните детски
градини за учебната 2021/2022г, утвърждаване на маломерни паралелки в
общинските гимназии, приемане на актуализация на общинския бюджет, отчет
за изпълнението на Бюджет 2020 и др.

 С Решение №449/29.12.2021г беше дадено съгласие за учредяване на
„Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от
община Дряново“ и беше приет на правилник за организацията на работата
на фонда;

Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и на неговите комисии
за периода м. юли 2021г – м. декември 2021г
Стр. 6 от 9

 Осигуряване на средства от общинския бюджет в размер до 7000 лв за
довършване на обект „Ремонт, подобряване на прилежащи пространства и
оборудване на църква „Свети Николай“ - с. Янтра“ с Решение
№453/29.12.2021г;

 С Решение №392/30.08.2021г и Решение №458/29.12.2021г беше дадено
съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на
язовири - публична общинска собственост: язовир „Рамадана“, язовир
„Чумашко дере“, язовир „Царева ливада“ и язовир „Гостилица“;

 С Решение №377/27.07.2021г бяха допълнени схемите на паркингите в
гр. Дряново;

 С Решение №399/30.08.2021г беше предоставено безвъзмездно право на
ползване за служебни цели на общински гараж/гаражи, находящи се в имот
частна общинска собственост – Поликлиника, с адрес: гр. Дряново ул.
„Шипка“ №164;

 С Решение №439/26.11.2021г беше дадено съгласие за освобождаване
от актуализиране на наемната цена с коефициента на инфлация на
договорите за наем за 2021г

 Съгласие за кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем
/кредитна линия/ от банкова институция с Решение №417/28.10.2021г;

 Прието на становище и решение за съгласуване на бизнес плана на
„ВиК“ ООД - гр. Габрово за регулаторен период 2022 – 2026г с Решение
№447/26.11.2021г и Решение №465/29.12.2021г;

 С Решение №452/29.12.2021г беше приета План-сметката за разходите
по събиране и транспортиране на битови отпадъци и размера за облагане с
такса “Битови отпадъци” през 2022г. Такса “Битови отпадъци” се запазва и
не се променя спрямо 2021г;

 Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по
пътищата в Община Дряново в съответствие с промените на чл.167в ал.2 от
Закона за движение по пътищата с Решение №451/29.12.2021г;

 С

Решение №383/30.08.2021г бяха определени носителите на
общинската стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната
2021/2022 година. Носител на стипендията за ученици е Ганимир Ризов –
ученик в ПГИ „Рачо Стоянов“, а носител на стипендията за студенти е
Радослав Стефанов - студент в Национална художествена академия, гр.
София. Радослав Стефанов беше носител на стипендията за ученик през
учебната 2015/2016г, тогава ученик в СУ „Максим Райкович“.

 Със свои решения Общинския съвет удостои четирима свои съграждани,
както и изпълнителния директор на Вагонен завод – Интерком“ АД с
почетни звания, както следва:
- Дабко Дабков със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (Решение
№403/28.09.2021г);
- Валентин Велчев със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (Решение
№404/28.09.2021г);
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- Маринела Нинева със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО
(Решение №406/28.09.2021г);
- Стоян Владков със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (Решение
№407/28.09.2021г);
- Валери Димитров със званието
(Решение №405/28.09.2021г).

ЗАСЛУЖИЛ

ГРАЖДАНИН

НА

ДРЯНОВО

Удостоверенията за почетни звания бяха връчени на тържественото
заседание на 22 октомври 2021г, което се проведе, както и през 2020г, на
открито на площада пред Община Дряново.
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. 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 2021г до ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно
настаняване” бяха подадени 26 молби, от тях в заседание на комисията са
разгледани 25 молби, както и една молба отложена от 2020г, при която на
18 годишната майка предстоеше да завърши средното си образование през
2021г, а на 19 годишния баща предстоеше повторно явяване на матура. Една
молба от подадените през 2021г предстои да бъде разгледана. От
разгледаните 26 молби:

 по 20 молби беше взето решение за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете (По 15 молби в размер на 650 лв; по 1
молба в размер на 1300 лв – за близнаци; по 4 молби в размер на 325 лв);
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 по 4 молби беше отказано отпускането на помощта (1 отказ поради
прекъснати здравноосигурителни права на родителите; 1 отказ поради
прекъснати здравноосигурителни права на родителите и непредставени
дипломи за средно образование; 1 отказ поради неприложимост разпоредбите
на правилника – детето е 4-то за семейството; 1 отказ поради непредставени
дипломи за средно образование от родителите – отложената от 2020г молба);

 2 молби бяха отложена за разглеждане в следващо заседание на комисията.
От отпуснатите 20 еднократни помощи: 10 са за първо дете, 8 за
второ дете (включително една за близнаци) и 2 за трето дете.
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
„ЗСДЖН“.
През отчетния период Постоянна комисия „Здравеопазване, социални
дейности и жилищно настаняване“ разгледа една молба, по която беше прието
решение за одобряване на кандидата за финансово подпомагане със сумата на
предоставените разходно-оправдателни документи в размер на 2330,00 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 2021г няма внесени заявления
информация до Общински съвет – Дряново.

за

достъп

През отчетният период общински съветници
следните мероприятия на национално ниво:

до

обществена

взеха участие в

 Заседания на постоянната комисия по устройство на територията и
недвижимо културно – историческо наследство към НСОРБ на 05.11.2021г,
Дистанционно заседание (Участвала Светлана Лакова - общински съветник,
член на ПК “УТНКИН” към НСОРБ).

 Тематичен

семинар на 02-03.12.2021г в Арбанаси, организиран от
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република
България /Включени теми в програмата на семинара: Анализ относно размера
на местните данъци и такси през 2021г; Популизъм и прагматизъм на
решенията на общинските съвети; Информационна система на общински
съвети; Управление и устойчиво развитие на туризма; Обсъждане на
приоритети в работата на общинските съвети и законодателна инициатива на
НАПОС-РБ; Общинска собственост и разпоредителни сделки; Правомощия на
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общинските съвети в Устройство на територията/ (Участвала Светлана Лакова –
общински съветник, председател на ПК „ФИПКОП“).

 Осма Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества
на 14-15.12.2021г в гр. Пловдив, организирана от “НСОРБ-Актив“ ЕООД в
хибриден формат /Участвала Светлана Лакова – общински съветник и
председател на ПК „ФИПКОП“ – дистанционно участие/.
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.
Във връзка със спазването на противоепидемични мерки за
ограничаване разпространението на КОВИД-19, заседанията на постоянните
комисии и на Председателския съвет се проведоха от разстояние чрез
платформата Google Meet. От общо 21 заседания на Общински съвет – Дряново
през 2021г, 18 от заседанията се проведоха от разстояние чрез платформата
Google Meet. Три от проведените заседания на общинския съвет бяха
присъствени - на 27 юли (40-то заседание), на 30 август (42-ро заседание) и
на 22 октомври (45-тото, тържествено заседание).
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.

