Отчет
за дейността на Общински съвет - Дряново
и на неговите комисии
за периода 12.11.2019г - 30.06.2020 година
Приет с Решение №181/28.07.2020г на ОбС-Дряново (Протокол №17)
Настоящият Общински съвет бе конституиран на 12 ноември
2019г, когато новоизбраните общински съветници от Общински съвет Дряново, кмет на община Дряново и кмет на кметство Царева ливада
положиха клетва по чл.32 ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
С Решение №5 от Протокол №3/26.11.2019г за председател на
Общински съвет – Дряново беше избран Галин Герганов. Правомощията
му като председател бяха прекратени с Решение №147 от Протокол
№14/27.05.2020г. С Решение №149 от Протокол №15/12.06.2020г за
председател на общински съвет беше избран Тодор Георгиев.
На първото работно заседание на съвета, проведено на
02.12.2019г, беше дадено съгласие председателят на Общинския съвет
да членува в Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България. Заявка за членство беше подадена както
от първия председател на ОбС за мандата Галин Герганов, така и от
настоящия председател Тодор Георгиев. Годишният членски внос за
членство в Асоциацията е в размер на 390 /триста и деветдесет/ лева
(определя се на база броя на общинските съветници: 13х30лв).
Асоциацията е създадена през 2004г като сдружение с нестопанска цел
за реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на
гражданското общество в Република България, както и за защита на
професионалните
интереси
на
своите
членове.
Подпомага
сътрудничеството и посредничеството между общинските съвети, работи
за повишаване знанията и уменията на председателите на общински
съвети и на общинските съветници, за разширяване и обогатяване на
общественото разбиране за ролята и важността на местното
самоуправление, както и участието на гражданите в него.
На заседанието на 02.12.2019г Общинският съвет определи
съвета да има двама заместник-председатели. Настоящите заместникпредседатели на Общински съвет - Дряново са Милен Стоянов (избран с
Решение №12/23.12.2019г) и Светлана Лакова (избрана с Решение
№134/27.05.2020г). Заместник-председатели на съвета през отчетния
период бяха също общинските съветници д-р Костадин Йорданов
(избран с Решение №7/02.12.2019г, подал оставка като заместникпредседател на 20.12.2019г), д-р Нено Ненов (избран с Решение
№7/02.12.2019г, прекратени пълномощия на общински съветник с
Решение №153-МИ/23.04.2020г на Общинската избирателна комисия –
Дряново) и Тодор Георгиев (избран с Решение №133/19.05.2020г,
отменено с Решение №134/27.05.2020г).
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За подпомагане работата на съвета бяха създадени 6
постоянни комисии към ОбС:

 ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените
поръчки“ (ПК „ФИПКОП”);

 ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство
и екология“ (ПК „УТСГВСЕ”);

 ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ (ПК
„ОбАОбРС”);

 ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“
(ПК „ОКМДСТ”);

 ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“
(ПК „ЗСДЖН”);

 ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ПК по ЗПКОНПИ).
Постоянните комисии бяха създадени с Решение №6/02.12.2019г. С
Решение №66/20.02.2020г и Решение №162/29.06.2020г бяха приети
промени в поименния състав и ръководството на постоянните комисии.
С решение на Общинския съвет бяха създадени и следните
комисии:

 Временна комисия за подбор и номиниране на носител на
стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2019-2023г.
(Решение №97/22.04.2020г). Стипендията е учредена с Решение
№43 от 28.01.2008г, в чест на 150-тата годишнина от създаването
на Дряновското класно училище. Една от целите на учредената
общинска стипендия е да бъдат подпомогнати талантливи дряновски
ученици и студенти, показали отлични резултати в учебния процес и
в извънкласните дейности и проявили активност в обществения
живот. В крайният срок за кандидатстване за общинската стипендия
от ученици 15 юли, в ОбС са подали документи шест кандидата за
общинската стипендия. Срокът за подаване на документи от
студенти, кандидатстващи за стипендията, е 30 юли.

 С Решение №81/04.03.2020г беше утвърден нов състав на
Местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на правата на
граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

 С Решение №98/22.04.2020г ОбС определи числения и поименния
състав на Комисията за провеждане на търгове и конкурси към
Община Дряново за мандат 2019-2023г, във връзка с чл.72 ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество. С Решение №123/19.05.2020г бяха приети
промени в поименния състав на комисията.

Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и на неговите комисии
за периода 12.11.2019г - 30.06.2020г
Стр. 3 от 13

 С

Решение №82/04.03.2020г ОбС актуализира състава на
Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги в Община Дряново.
През отчетния период бяха проведени:

 16 /шестнадесет/ заседания на Общинския съвет, в това
число едно заседание за изслушване на Кмета на община Дряново
за предприетите мерки по повод възникналата извънредна ситуация
след потвърден случай на COVID-19 в област Габрово, проведено на
09 март 2020г, и едно неприсъствено заседания за приемане на
решения чрез подписка, проведено на 22 април 2020г.;

 45 /четиридесет и пет/ заседания на постоянните комисии:
ПК „ФИПКОП” – 8 зас.; ПК „УТСГВСЕ” – 8 зас.; ПК „ОбАОбРС” – 9 зас.;
ПК „ОКМДСТ” – 8 зас.; ПК „ЗСДЖН” – 8 зас.; ПК по ЗПКОНПИ – 4
заседания.
В заседание на общински съвет за периода бяха разгледани
общо 137 /сто и тридесет и седем/ предложения, от тях внесени:






от Кмета на Общината – 101 предложения;
от Председателя на ОбС - 23 предложения;
от Комисии на ОбС – 1 предложение;
от Общински съветници – 11 предложения;

 други – 1 предложение (Отчет за дейността на Общинско
предприятие „Чисто
31.10.2019г, внесен
Енчева).

Дряново“ за периода от 01.01.2019г до
от директора на предприятието Мариета

Общият брой на взетите решения за отчетния период е 162
/сто и шестдесет и две/.
От внесените за разглеждане предложения в заседание на
Общински съвет:
- Един материал беше изтеглен от Вносителя преди обсъждане
на предложението в заседанието на съвета /на основание чл.101 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново/ –
Предложение с вх.№0700-93/11.12.2019г на кмета на общината относно
определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на Община
Дряново.
- Две предложения не бяха приети от Общинския съвет:
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 Промяна в продължителността на работното време и размера на
възнаграждението на председателя на Общински съвет - Дряново, избор
на нов председател на Общински съвет – Дряново (вх.№080161/29.05.2020г); Вносители: Ивайло Лисичков и Иван Събев - общински
съветници.
 Приемане на промяна в поименния състав на Комисията по
провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат
2019-2023г (вх.№0801-59/20.05.2020г); Вносители: Светлана Лакова,
Стефка Пенкова, Десислава Симеонова, Тодор Георгиев и Светослав
Минчев – общински съветници.
- Девет предложения не бяха приети при първоначалното
обсъждане в заседание на общинския съвет, но подкрепени при
повторно разглеждане и обсъждане в заседание на съвета –
предложението на общинските съветници Десислава Симеонова,
Светлана Лакова и Светослав Минчев относно изразходване на средства
от бюджета на ОбС /параграф 1020 – външни услуги/ за покриване
разходите по закупуване на предпазни защитни маски и предложенията
от кмета на общината относно приемане на размер за облагане с такса
„Битов отпадък“ през 2020г; Стратегия за управление на общинската
собственост на Община Дряново за периода 2020-2023г; Програма за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община
Дряново за 2020г; определяне на основното трудово възнаграждение на
кмета на община Дряново за 2020г; определяне на основната месечна
заплата на кмета на кметство Царева ливада за 2020г; утвърждаване
проекта на Бюджет за 2020 на Община Дряново; съгласие за ползване
на част от натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на
отпадъците, с цел закупуване от Община Дряново на преносима
нископрофилна електронна везна; съгласие за ползване на част от
натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците,
с цел закупуване от Община Дряново на специален автомобил –
бордови контейнеровоз (втора употреба) и лифтдъмпер контейнери за
разделно събиране на строителни отпадъци.
През отчетния период 20 решения на Общински съвет –
Дряново бяха върнати от Кмета на общината за ново обсъждане.
От върнатите за ново обсъждане решения 15 бяха приети
повторно от съвета, едно не беше преразгледано, а по 4 бяха
приети промени. Върнатите за ново обсъждане решения със
заповед на кмета са:

 Заповед №97/10.02.2020г на Кмета на община Дряново за
връщане за ново обсъждане на Решение №43 от Протокол
№7/31.01.2020г относно Изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново
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(предложение с вх.№0801-9/15.01.2020г на председателя на ОбС Галин
Герганов). Решение №43 беше прието повторно с Решение
№64/20.02.2020г на ОбС-Дряново. Във връзка с това в Административен
съд – Габрово е внесена жалба от Кмета на общината против решение
№43 и решение №64 (Адм.дело №116 от 2020г).

 Заповед №96/10.02.2020г на Кмета на община Дряново за
връщане за ново обсъждане на Решение №44 от Протокол
№7/31.01.2020г относно Изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Зелено
Дряново“, приет с Решение №504 от 31.08.2018г на ОбС-Дряново
(предложение с вх.№0801-68/05.12.2019г на общинските съветници
Преслава Демирева, Надя Кукурякова и Стефан Енчев). Решение №44
беше прието повторно с Решение №63/20.02.2020г на ОбС-Дряново. Във
връзка с това в Административен съд – Габрово е внесена жалба от
Кмета на общината против решение №44 и решение №63 (Адм.дело
№117 от 2020г).

 Заповед №153/17.03.2020г на Кмета на община Дряново за
връщане за ново обсъждане на Решение №70 от Протокол
№9/04.03.2020г относно Приемане на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет - Дряново, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация (предложение с
вх.№0800-7/12.02.2020г на председателя на ОбС Галин Герганов).
Решението не е преразгледано в заседание на общински съвет. Във
връзка с това в Административен съд – Габрово е внесена жалба от
Кмета на общината против решение №70 (Адм.дело №147 от 2020г).

 Заповед №221/27.04.2020г на Кмета на община Дряново за
връщане за ново обсъждане на Решения №№90-106 от Протокол
№12/22.04.2020г
на
ОбС-Дряново
–
решенията
приети
на
неприсъственото заседание на съвета чрез саморъчно подписване на
основание чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация Дряново. От седемнайсетте върнати решения
13 бяха приети повторно от съвета, а 4 бяха изменени.
През отчетния период бяха образувани 9 административни
дела:

 Адм. дело №316/2019г по описа на Административен
съд – Габрово, образувано по жалба на гражданка срещу мълчалив
отказ на Общински съвет – Дряново за одобряване на ЧПУП-ПУР за имот
в с. Денчевци по искане на гражданката, като собственик на имота. С
Определение №65/19.06.2020г съдът оставя без разглеждане жалбата
като процесуално недопустима и прекратява производството по делото.
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 Адм. дела №355, №356 и №357 от 2019г по описа на
Административен съд – Габрово, образувани по жалби на общински
съветник против решения №№13, 14 и 15 от Протокол №5/23.12.2019г
на Общински съвет – Дряново. С Определения от 31.12.2019г съдът
оставя жалбите без разглеждане като процесуално недопустими и
прекратява производството по административните дела.
 Адм. дело №116/2020г по описа на Административен
съд – Габрово, образувано по жалба на кмета на община Дряново
против приети с решение №43/31.01.2020г промени в Наредбата за
условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново.
Получена е призовка за открито съдебно заседание на 30.09.2020г от 10
часа.

 Адм. дело №117/2020г по описа на Административен
съд – Габрово, образувано по жалба на кмета на община Дряново
против приети с решение №44/31.01.2020г промени в Правилника за
организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Зелено
Дряново“. Получена е призовка за открито съдебно заседание на
30.09.2020г от 10 часа.

 Адм. дело №147/2020г по описа на Административен
съд – Габрово, образувано по жалба на кмета на община Дряново
против приетия с решение №70/04.03.2020г нов Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Дряново, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Получена е
призовка за открито съдебно заседание на 30.09.2020г от 10 часа.

 Адм. дело №170/2020г по описа на Административен
съд – Габрово, образувано по протест на прокурор от Районна
прокуратура – Габрово против Наредбата за пожарна и аварийна
безопасност на територията на Община Дряново. Наредбата беше
отменена с Решение №135/27.05.2020г на Общински съвет – Дряново,
за което е изпратено уведомително писмо в Административен съд –
Габрово. За делото има получена призовка за открито съдебно
заседание на 09.09.2020г от 10 часа.
 Адм. дело №36/2020г по описа на Административен съд
– Габрово, образувано по протест на прокурор от Районна прокуратура
– Габрово против текстове от Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на Община
Дряново. С Решение №72/25.06.2020г Съдът оставя без разглеждане
протеста на РП-Габрово против чл.48 ал.2 т.5, чл.49 ал.1, 2 и 6, чл.51
ал.1, 2, 3 и 5 и чл.52 ал.4 и прекратява производството в тази част,
отменя чл.24 ал.1 и обявява нищожността на чл.40 ал.4 и чл.59 ал.1 т.5
от наредбата. Решението не е обжалвано от Общински съвет – Дряново.
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Образувани административни дела преди м. XI.2019г:

 Адм. дело №202/2019г по описа на Административен съд –
Габрово образувано по жалба на фирма против текстове на Наредбата
за управление на отпадъците на територията на Община Дряново. С
Решение №174/12.12.2019г съдът отменя чл.36 от наредбата, обявява
нищожността на чл.66 ал.9 и чл.68 и осъжда Община Дряново да
заплати сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лв разноски по делото.
Решението е влязло в сила на 10.02.2020г – денят на публикуването му
в сайта на ОбС и на Община Дряново.

 Адм. дело №273/2019г образувано по протест на прокурор от
Районна прокуратура – Габрово против текстове на Наредбата за
управление на отпадъците на територията на Община Дряново. С
Решение №10/11.02.2020г Съдът отменя чл.20 ал.2-ал.7, чл.36 в частта
„…събиране“, прогласява нищожност на чл.66 ал.3 до ал.8 и ал.10 до
ал.16 и чл.67 ал.2, оставя без разглеждане като процесуално
недопустим протеста на РП против разпоредбите на чл.66 ал.9 от
наредбата и осъжда Община Дряново да заплати на РП-Габрово сумата
от двадесет лева. Решението е влязло в сила на 13.03.2020г – денят на
публикуването му в сайта на ОбС и на Община Дряново.

 Адм. дело №275/2019г образувано по протест на прокурор от
Районна прокуратура – Габрово против текстове на Наредба №1 за
спазване на обществения ред. С
Решение №16/11.02.2020г Съдът
отменя разпоредбите на чл.12 и чл.13 т.3 от наредбата и осъжда
Община Дряново да заплати на РП-Габрово сумата от 20 лв – такса за
обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението е влязло в
сила на 17.03.2020г – денят на публикуването му в сайта на ОбС и на
Община Дряново.

 Адм.

дело
№6517/2020г
по
описа
на
Върховен
административен съд, образувано по касационна жалба на Общински
съвет – Дряново във връзка с административно дело от 2018г,
образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Габрово
против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество (адм. дело №275/2018г в Габровски
административен съд – Габрово; адм. дело №300/2019в във Върховен
административен съд; адм. дело №52/2020г във Великотърновски
административен съд). Получена е призовка за съдебно заседание на
06.10.2020г в 9 часа.
През
отчетния
период
бяха
взети
решения
за
кандидатстване на Община Дряново по различни проекти, а
именно:
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 Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение
„Дряново – дом на традиционни изкуства“ („Dryanovo – place of
traditional arts”) по ПЪРВА 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 /Норвежки финансов
механизъм/ (Решение №10/02.12.2019г; Решение №89/16.03.2020г);
 Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива
България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места“ през 2020 за обект „РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ФАСАДИ
НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - УПИ I, КВ. 84 - ГР.
ДРЯНОВО“ /Ветеринарна лечебница/ - кампания на Министерството на
труда и социалната политика (Решение №19/23.12.2019г);

 Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение
по процедура „BGENERGY-2.001 – Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура – система за външно изкуствено
осветление на общините“ /Норвежки финансов механизъм/ (Решение
№68/04.03.2020г).
Във връзка с предишни решения за кандидатстване на
Община Дряново с проектни предложения бяха приети
последващи решения, а именно:

 Отчет за изпълнение на услугата „Патронажна грижа“ за
възрастни и лица с увреждания по проект №BG05M9OP001-2.040-0001C01 „Подкрепа в дома“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (Решение
№52/31.01.2020г);

 Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с
партньор Държавна психиатрична болница – Севлиево по проект
„Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични
разстройства и с умствена изостаналост“ по процедура BG05M9OP0012.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с
интелектуални затруднения“, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020г (Решение №48/12.06.2020г).
През отчетния период ОбС прие следните стратегии,
планове и програми и отчети по изпълнението на стратегически
документи:

 Стратегия за управление на общинската собственост на
община Дряново за периода 2020-2023г (Решение №71/04.03.2020г);
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 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост в община Дряново за 2020г (Решение №72/04.03.2020г);
 Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 20202021 год. (Решение №73/04.03.2020г)

 План за развитие на туризма на територията на Община
Дряново през 2020г и Отчет за 2019г по Програма за развитие на
туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (Решение
№76/04.03.2020г);

 План за развитие на социалните услуги в община Дряново за
2021г и Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в план за
развитие на социалните услуги в община Дряново за 2019 (Решение
№137/27.05.2020г);

 Общински
№61/31.01.2020г);

план

за

младежта

за

2020г

(Решение

 Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Дряново за 2020г (Решение
№74/04.03.2020г);

 Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2020
(Решение №60/31.01.2020г);

 Общинска

програма за закрила на детето
01.01.2020г – 31.12.2020г (Решение №108/19.05.2020г);

за

периода

 Дългосрочна

програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община
Дряново за периода 2020-2030г (Решение №77/04.03.2020г);

 Краткосрочна

програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община
Дряново за периода 2020-2023г (Решение №78/04.03.2020г);

 Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности,
заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на
Регион Севлиево, за 2019г (Решение №79/04.03.2020г);

 Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на
околната среда на Община Дряново 2014–2020г за периода 01.01.2019г
– 31.12.2019 (Решение №79/04.03.2020г);

 Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за
интегриране на ромите
№75/04.03.2020г);

 Годишен

в

Община

Дряново

за

2019г

(Решение

доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинският план за развитие на община Дряново 2014-2020г за
периода 01.01.2019г – 31.12.2019г (Решение №104/22.04.2020г);
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 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –
Община Дряново за 2019г (Решение №53/31.01.2020г).
Бяха
приети
документи на ОбС:

промени

на

следните

поднормативни

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни
нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община
Дряново (Решение №91/22.04.2020г);
 Наредбата за определянето и администрирането на местни
такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (Решение
№92/22.04.2020г и Решение №156/29.06.2020г);
 Правилник за организацията и дейността на Общинско
социално предприятие „Зелено Дряново“ (Решение №9/02.12.2019г);
 Правилник

за организацията и дейността на
предприятие „Чисто Дряново“ (Решение №45/31.01.2020г);

Общинско

 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
Дряново (Решение №90/22.04.2020г).
Общински съвет – Дряново работи по стария правилник на съвета,
приет с Решение №39 т.3 от 19.01.2004г. Новият правилник на съвета,
приет с Решение №70 от 04.03.2020г, беше обжалван веднага след
приемането му от кмета на общината пред Административен съд –
Габрово, където е образувано адм. дело №147/2020г.
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, приемане на общинския бюджет и
др.

 С

Решение №20/23.12.2019г беше дадено съгласие за
отпускане на временна безлихвена помощ от общинския бюджет на НЧ
„Развитие-1869“ във връзка с окончателно плащане по проект на
Читалището към ДФ „Земеделие“;

 С Решение №67/04.03.2020г беше дадено съгласие на Средно
училище „Максим Райкович“ - гр. Дряново да придобие безвъзмездно
чрез дарение два имота /гори/, които бяха дарени на училището от
Училищното настоятелство към учебното заведение;

 Във връзка с обявеното извънредно положение в страната от
13.03.2020г, с Решения №93 и №94 от 22.04.2020г ОбС даде съгласие
за освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане
на отделни такси и за освобождаване на наематели на общинска
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собственост изцяло или частично от заплащане на общински наеми за
времето на обявеното извънредно положение в страната. С Решение
№95/22.04.2020г беше дадено съгласие за създаване на Общински
фонд за подпомагане на гражданите и финансиране на мерките за
борба с разпространението на COVID-19 на територията на Община
Дряново;

 С

Решение
№112/19.05.2020г
беше
дадено
съгласие
вътрешната водопроводна мрежа и напорния водоем на село Пейна,
община Дряново, да бъдат предоставени безвъзмездно за стопанисване,
поддържане и експлоатация на Оператора „ВиК“ ООД – Габрово,
посредством Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК” ООД, гр. Габрово;

 С Решение №136/27.05.2020г ОбС даде съгласие кмета на
Община Дряново да заведе съдебно дело срещу Сдружение „Регионално
сдружение за социален просперитет“ за дължимите суми във връзка с
Договор
за
наем
на
имот
публична
общинска
собственост
№272/02.12.2016г /сграда на ПТГ “Димитър Крусев”/;

 С Решение №146/27.05.2020г за директор на Общинско
предприятие Чисто Дряново” беше избран Стефан Косев, поради
назначението на досегашния директор на предприятието Мариета
Енчева в ОбА-Дряново като директор на Дирекция “Архитектура,
строителство и общинска собственост”, след спечелен конкурс.
През отчетния период бяха приети следните решения за
избор на представители в Национално сдружение на общините в
Република България, Регионално сдружение на общините „Централна
Стара планина” и други:
 С Решение №23/23.12.2019г ОбС определи за представител на
ОбС-Дряново и делегат в Общото събрание на НСОРБ Галин Герганов –
председател на ОбС–Дряново и за заместник-делегат д-р Нено Ненов;
 С Решение №69/04.03.2020г ОбС определи представител на
Община Дряново в Общото събрание на Регионално сдружение на
общините „Централна Стара планина” за мандат 2015-2019 година да
бъде заместник-кмета Николай Карагьозов, а заместник-представител Магдалена Иванова, експерт от ОбА;
 С Решение №24/23.12.2019г ОбС определи Преслава Демирева
за представител на Общинския съвет в Областния съвет за развитие, а
за заместник-представител Надя Кукурякова;
 С Решение №25/23.12.2019г ОбС определи за представител на
Община Дряново в състава на Колективния върховен орган (Общо
събрание) на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето
на Балкана“ на територията на общините Дряново и Трявна общинския
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съветник д-р Нено Ненов. С Решение №113/19.05.2020г беше приета
промяна и за представител на Община Дряново беше определен кмета
на общината Трифон Панчев;
 С Решение №105/22.04.2020г ОбС определи заместник-кмета
Николай Карагьозов да представлява Община Дряново в Общото
събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии
на културно-историческо наследство“, а за заместник-представител
беше определена Магдалена Иванова – експерт от ОбА-Дряново;
Община
дружества:

Дряново

има

участие

в

следните

търговски



Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова”
АД, гр. Габрово
С Решение №140/27.05.2020г за представител в Общото събрание на
акционерите в дружеството за мандат 2019-2023г е избран Николай
Карагьозов, заместник-кмет на Община Дряново;



„Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД, гр. Севлиево
С Решение №139/27.05.2020г за представител в Общото събрание на
съдружниците в дружеството за мандат 2019-2023г е избран кмета на
Община Дряново Трифон Панчев;



„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово
С Решение №138/27.05.2020г за представител в Общото събрание на
съдружниците в дружеството за мандат 2019-2023г е избран Ангел
Ангелов – заместник-кмет на 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. 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 здравноосигурителни
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.
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За отчетния период ПК „Здравеопазване, социални дейности и
жилищно настаняване” разгледа 18 молби - 8 молби от 2019г и 10
молби от 2020г. От разгледаните 18 молби:

 по 15 молби беше взето решение за отпускане на еднократна
помощ за новородено дете /в пълния ù размер от 300 лв: 10 молби; в
размер на 150 лв: 5 молби/;

 по 3 молби беше отказано отпускането на помощта поради
прекъснати здравноосигурителни права на родителите /при две от
молбите единият родител е с прекъснати здравноосигурителни права,
при една от молбите – и двамата родители са с прекъснати
здравноосигурителни права/.
От отпуснатите 15 еднократни помощи: 11 са за първо дете и 3 за
второ дете; 1 за трето дете.
През отчетният период председателя на ОбС и общински
съветници взеха участие в следните мероприятия на национално ниво:
 Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република
България, 25 февруари 2020г, гр. София /участвал Галин Герганов –
председател на ОбС, делегат в ОС на НСОРБ/;
 Общо събрание на Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България на 18 юни 2020г, гр. Пловдив
/участвал Тодор Георгиев – председател на ОбС/;
 Заседание на постоянната комисия по устройство на територията и
недвижимо културно – историческо наследство към НСОРБ, 09 юли
2020г, Център за обучение на местните власти с. Гергини /участвала
Светлана Лакова – общински съветник, член на ПК “УТНКИН” към
НСОРБ/;
 Заседание на постоянната комисия по местно самоуправление,
икономическа политика и туризъм към НСОРБ, 14 юли 2020г, гр. София
/участвал Галин Герганов – общински съветник, член на ПК “МСИПТ”
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 е подпомаган от
Председателския съвет.
На сайта на Общински съвет – Дряново (www.obsdryanovo.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 и дневен ред и материали за заседанията
на комисиите към съвета, новини. Информацията се актуализира
своевременно.

