Отчет
за дейността на Общински съвет - Дряново
и на неговите комисии
за периода м. януари 2022г - м. юни 2022 г
Приет с Решение №613/28.07.2022г на ОбС-Дряново (Протокол №61)
През отчетния период на първото полугодие на 2022 година бяха
проведени:

 11 /единадесет/ заседания на Общинския съвет - Дряново (в това
число пет извънредни заседания - на 9 март, 31 март, 18 април, 16 май и
23 май);

 30 /тридесет 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 „Общинска
6 заседания;

администрация,

обществен

ред

и

сигурност”

–

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” – 5
заседания;
ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” – 6
заседания;
Временна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество – 1 заседание.
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на
територията на страната, в началото на годината заседанията на комисиите и
на Общински съвет – Дряново бяха проведени от разстояние чрез платформата
Google Meet. След отмяната на извънредна епидемична обстановка от 1 април
2022г, заседанията се проведоха присъствено, с изключение на две от
извънредните заседания – на 18 април и на 26 май, които бяха проведени от
разстояние.
Председателските съвети се проведоха в кабинета на Общински съвет –
Дряново с възможност също и за отдалечено включване в заседанието чрез
създадена връзка в Gmail.
В заседание на общински съвет за периода бяха поставени за
обсъждане общо 130 /сто и тридесет/ предложения, от тях внесени:






от Кмета на Общината – 117 предложения;
от Председателя на ОбС - 4 предложения;
от Общински съветници – 6 предложения;

други – 3 предложения (Отчет за дейността на Общинско предприятие
„Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2021г до 31.12.2021г, внесен от
директора на предприятието Стефан Косев; Приемане на Докладите за
осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за
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развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета
средства през 2021г; ново обсъждане на Решение №485 от 24.02.2022г на
ОбС–Дряново във връзка със Заповед от 14.03.2022г на Областен
управител на област Габрово).
Приетите решения за отчетния период са 130 /сто и тридесет/.
От внесените за разглеждане предложения в заседание на
Общинския съвет:
- Две предложения бяха изтеглени от Вносителя преди гласуването на
дневния ред за заседание на съвета /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.№2200-541/24.03.2022г на кмета на община Дряново
относно Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на
пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ Поземлен имот с ид.23947.88.4 по КК на гр. Дряново /Във
връзка с Решение №639 от 26.08.2019г и Заявление на Георги Кьоровски/.
Материалът е изтеглен от Вносителя от заседанието на 31.03.2022г. Прието
решение №538 от протокол №53/31.03.2022г на извънредно заседание на
съвета, проведено по решение №537 от протокол №52/31.03.2022г.

 Предложение с вх.№ОБА3-03-2/25.05.2022г на кмета на община
Дряново относно: 1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно
трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична
общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор
32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци. 2) Разрешение за
изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план
/ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на
водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11
по кадастралната карта на с. Игнатовци. /Във връзка със заявление от
„Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/. Материалът беше изтеглен от Вносителя от
заседанието на 30 май 2022г, включен в проекта за дневен ред за
следващото заседание на съвета на 29 юни и отпаднал при гласуването на
дневния ред за заседанието.
- Едно предложение отпадна от проекта за дневен ред на заседанието на
29.06.2022г - Предложение с вх.№ОБА3-03-2/25.05.2022г на кмета на община
Дряново относно: 1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно
трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска
собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по
кадастралната карта на с. Игнатовци. 2) Разрешение за изработване на проект
на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата
инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване
на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.
/Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/.
- Няма не приети предложения от Общинския съвет.
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През първото полугодие на 2022г има едно върнато решение за
ново обсъждане от Областния управител на област Габрово.

 Със Заповед №РД-02-03-41 от 14.03.2022г Областният управител на
област Габрово върна за ново обсъждане на Решение №485 от 24.02.2022г
на Общински съвет – Дряново 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 преразгледа своето решение и измени
текста на оспорваните текстове от Правилника, съгласно мотивите на
Областния управител, като промени от 18 години на 16 години изискването
за възрастта на родителя/настойника, за да отговаря на критерия за
отпускане на финансовата помощ.
За отчетния период няма върнати за ново обсъждане решения на
Общински съвет – Дряново от Кмета на общината и няма образувани
административни дела.
Във връзка с образувано административно дело в предишен
отчетни периоди:



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. С протеста се
оспорва създаването и дейността на Председателския съвет към общински
съвет. С Решение №15/11.03.2021г съдът отменя нормите на чл.18 т.4 и
чл.67 ал.2 от Правилника. Съдът отхвърля протеста против нормите на
чл.18 т.1, т.2 и т.3 и чл.66 ал.1 на Правилника на ОбС. Съдът оставя без
уважение исканията на двете страни за присъждане на разноски.
Решението на АС-Габрово не беше обжалвано и влезе в сила на
15.04.2022г – денят на публикуването му в сайтовете на Общински съвет –
Дряново и на Община Дряново. По същество не беше прекратена дейността
на председателския съвет като помощен орган на общинския съвет.
“Чл.18. Председателският
Общинския съвет, като:

съвет

подпомага дейността на Председателя на

1. /остава в сила/ разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно
приетия план за работата на общинския съвет;
2. /остава в сила/ провежда политически консултации във връзка с дейността
на общинския съвет;
3. /остава в сила/ предлага състав на делегации за международни контакти;
4. /отменена от съда/ разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от
граждани по обществено значими въпроси на общината.
……………………………
Чл.66. (1) /остава в сила/ В изпълнение на приетата Програма, Председателят
на Общинския съвет, подпомаган от Председателския съвет, подготвя проект за
дневен ред.
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……………………………
Чл.67 (2) /отменена от съда/ Председателският съвет разглежда по реда на
постъпването им в деловодството на Общината исканията по предходната
алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по
обществено значими въпроси - отменена от съда.”
През отчетния период Общинският съвет прие следните планове,
програми и нормативни документи:

 Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в
Община Дряново (Приета с Решение №579/29.06.2022г);

 Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова
помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на
Община Дряново (Решение №485/24.02.2022г);

 Общински план за младежта за 2022г (Решение №470/27.01.2022г);
 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата
и
учениците
№518/31.03.2022г);

в

Община

Дряново

за

2022г

(Решение

 Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2022-2023
година (Решение №476/27.01.2022г);

 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Дряново 2022–2026г (Решение №497/24.02.2022г);

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
в община дряново за 2022 година (Решение №479/27.01.2022г);

 Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2022г –
31.12.2022г (Решение №519/31.03.2022г);

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за
2022г и Отчет за 2021 (Решение №520/31.03.2022г);

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Дряново през 2022 г (Решение №541/28.04.2022г);

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на община Дряново (2021 - 2027 год.) за 2021г
(Решение №521/31.03.2022г).
Бяха приети промени в следните нормативни документи на ОбС:

 Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на
територията на
Община Дряново (Приети
№468/27.01.2022г; Решение №544/28.04.2022г);

промени

с

Решение

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Дряново (Приети промени с Решение
№486/24.02.2022г; Решения №542 и №543 от 28.04.2022г; Решение
№578/30.05.2022г);

 Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие
„Чисто Дряново“ (Приети промени с Решение №517/31.03.2022г).
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През първото полугодие на 2022г бяха взети решения за
кандидатстване на Община Дряново за финансиране на различни
проекти, а именно:



Към Министерството на културата за целева финансова подкрепа за
извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности
по недвижима културна ценност „Лафчиева къща“ – Кандидатства
Исторически музей – Дряново (Решение №487/24.02.2022г);



Към Министерството на културата за целева финансова подкрепа за
изготвяне на проектна документация за специализирани консервационнореставрационни дейности по недвижима културна ценност за: Жилищна
сграда, Попикономова къща, Б. на Георгиеви, Неделчеви, Попов
(Икономова къща); Жилищна сграда, Б. на Станчо Хаджидимитров
(Ромунова къща); „Каменен мост над река Дряновска“ (Решения №488,
489, 490 от 24.02.2022г);

 Проект „Подмяна на водопроводна инсталация и улуци в „Дом за
пълнолетни лица с деменция“ гр. Дряново“ за финансиране от фонд
„Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика
(Решение №491/24.02.2022г)

 Кандидатстване по процедура на МИГ „Дряново-Трявна-в сърцето на
Балкана“ за финансиране по мярка 7.5 на Програмата за развитие на
селските
райони
2014-2020
с
проектни
предложения:
„Ремонт,
обзавеждане и оборудване на Туристически информационен център в гр.
Дряново“; „Повишаване качеството на туристическото обслужване в
община Дряново“; „Придобиване на мобилна сцена за обогатяване на
събитийния календар на община Дряново“ (Решения №492, 493, 494 от
24.02.2022г);

 Кандидатстване по процедура на МИГ „Дряново-Трявна-в сърцето на
Балкана“
селските
настилка
Дряново“

за финансиране по мярка 7.2 на Програмата за развитие на
райони 2014-2020 с проектно предложение „Подмяна спортна
на баскетболно игрище на спортен комплекс „Локомотив“ гр.
(Решение №495/24.02.2022г).

През отчетния период ОбС-Дряново 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, утвърждаване на годишно ползване на дървесина от
горските територии – общинска собственост, приемане на общинския бюджет
за 2022г и негови актуализация и др.

 С Решение №467/27.01.2022г беше дадено съгласие за откриване на
процедура по поставяне на паметна плоча на „Васил Иванов Кунчев –
Левски“ в имот частна собственост в с. Керека. Процедурата е инициирана
от жители на с. Керека.

 С Решение №526/31.03.2022г беше дадено съгласие, във връзка с
внесена подписка на Инициативен комитет, за изграждане в имот частна
общинска собственост - пред НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Гоздейка, на
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паметник на загиналите във войните от 1877г до 1945г за национална
свобода и независимост от района на гара Соколово, община Дряново: с.
Маноя, с. Косарка, с. Катранджии, с. Гоздейка, с. Длъгня, с. Геня, с.
Туркинча, с. Балванци, с. Еленци, с. Керека.

 С Решение №469/27.01.2022г беше избран състава на Комисията за
дейността на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на
граждани от община“ Дряново за мандат 2019-2023 година, с което се даде
възможност на гражданите на общината да кандидатстват за финансиране
от Общинския солидарен фонд.

 С Решение №474/27.01.2022г беше дадено съгласие за закупуване на
нов специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община
Дряново.

 С Решение №480/27.01.2022г беше дадено съгласие за безвъзмездно
прехвърляне в собственост на Държавата на язовир „Горнич“ - публична
общинска собственост.

 С Решение №500/24.02.2022г беше дадено съгласие за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на държавен имот в собственост на
Община Дряново – ПИ в местност „Припека“, гр. Дряново, който да се
използва за изграждане на площадка за временно съхраняване и сортиране
на строителни отпадъци.

 С Решение №509/24.02.2022г беше дадено разрешение за изработване
на задание за проект за частично изменение на подробния устройствен
план - план за регулация и застрояване за преструктуриране на кв.104 по
регулационния план на гр. Дряново, представляващ ж.к. „Априлци“, с което
ще се уреди проблема с оптимизиране на уличната мрежа, местата за
паркиране и отдих и възможността да се направят подобрения в
инфраструктурата на квартала.

 С Решение №512/24.02.2022г беше дадено съгласие за побратимяване
на Община Дряново и Община Сероцк, Република Полша. С Решение
№546/28.04.2022г беше одобрено подписване на Споразумение за
установяване на партньорски взаимоотношения. Същото беше подписано
на 14 май 2022г.

 С Решение №565/16.05.2022г за представител на Община Дряново за
участие в комисия за изработване на областна здравна карта за област
Габрово беше определен общинския съветник д-р Костадин Йорданов, а за
негов заместник д-р Теодора Мъглова.

 С Решение №566/16.05.2022г за представител на Община Дряново за
участие в комисия за изработване на областна аптечна карта за област
Габрово беше определен общинския съветник Милен Стоянов, а за негов
заместник служителя от ОбА Мая Михайлова.

 С Решение №580/29.06.2022г беше дадено съгласие за разкриване на 7
броя социални услуги от резидентен тип „Център за грижа за лица с
психични разстройства, намиращи се на адрес: гр. Дряново, ул.
„Железничарска“ №2, община Дряново, от месец юли 2022г със средства за
издръжка на услугите по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и
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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“ 2014-2020г.
От началото на 2009 годината е в сила Правилник 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 първото полугодие на 2022г до ПК „Здравеопазване, социални
дейности и жилищно настаняване” бяха подадени 19 молби, от тях 18 бяха
разгледани за заседания на комисията. По шестнадесет молби беше
взето решение за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете (По 14 молби в пълният размер, като по първата внесена
молба размерът на отпусната еднократна помощ беше 610 лв, тъй като молбата
беше подадена за дете родено през 2021г, по останалите 13 молби – в размер
на 710 лв – минималната работна заплата за страната от 01.04.2022г, по 2
молба в размер на 355 лв). Две от разгледаните молби бяха отложени за
представяне на допълнителни документи.
От отпуснатите 16 еднократни помощи: 9 са за първо дете, 7 - за
второ дете.
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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. Правилникът
беше приет с Решение №485/24.02.2022г на ОбС-Дряново по предложение на
общинския съветник д-р Теодора Мъглова.
През първото полугодие на 2022г до ПК „ЗСДЖН“ бяха внесени 5 молби.
През отчетния период в заседания на комисията бяха разгледани 4 от молбите,
като по всяка от тях беше прието решение за отпускане на ежегодна
финансова помощ за учебната 2021/2022 година (по 3 молби в пълният размер
от 710 лв, по 1 молба в размер на 355 лв).
През отчетният период общински съветници
следните мероприятия на национално ниво:

взеха участие в

 Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България на 17.03.2022г, гр. Пловдив /участвали
председател на ОбС-Дряново Тодор Георгиев и заместник-председателите
Галин Герганов и Стефка Пенкова/.

 Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република
България на 07.06.2022г в гр. София /участвал заместник-председателя на ОбС
Галин Герганов – делегат на общинския съвет в Общото събрание/.

 Обучение „Подготовка на общинските бюджети 2022г“, организирано от
НСОРБ, 15-16.03.2022г в гр. София с възможност и за дистанционно участие
/дистанционно участие на Светлана Лакова – председател на ПК „ФИПКОП“/.

 Заседание на постоянната комисия по устройство на територията и
недвижимо културно – историческо наследство към НСОРБ на 18.03.2022г,
Дистанционно заседание /участвала Светлана Лакова – общински съветник,
член на ПК “УТНКИН” към НСОРБ/.
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, график, дневен ред и материали за заседанията на
комисиите към съвета. Информацията се актуализира своевременно.

