Отчет
за дейността на Общински съвет - Дряново
и на неговите комисии
за периода м. юли 2020г - м. декември 2020 г
Приет с Решение №280/28.01.2021g на ОбС-Дряново (Протокол №28).

През отчетния период на второто полугодие на 2020 година
бяха проведени:
 11 /единадесет/ заседания на Общинския съвет - Дряново
(в това число тържествено заседание на 15 октомври по случай
традиционните есенни празници на Дряново, на което бяха връчени
Удостоверения за присъдено звание ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА
ДРЯНОВО и ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО; две извънредни
заседания /на 22 октомври и на 10 ноември/);
 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”
– 5 заседания;
ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”
– 6 заседания;
ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност” – 6
заседания;
ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество - 3 заседания;
Временна комисия за подбор и номиниране на носители на
стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски
ученици и студенти – 2 заседания.
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 - 8 предложения;
 от Общински съветници – 8 предложения;
 от Комисии на ОбС – 2 предложения;
 други – 2 предложения (Приемане на Докладите за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие
на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства
през 2019г; Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто
Дряново“ за периода от 01.01.2020г до 30.06.2020г, внесен от
директора на предприятието Стефан Косев).
Приетите решения за отчетния период са 101 /сто и едно/.
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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.№0801-82/27.07.2020г на общинския съветник
Светлана Лакова относно Приемане на Механизъм за подпомагане
на дейностите от нестопанският сектор в Община Дряново;
 Предложение с вх.№0801-86/05.08.2020г на председателя на ОбС
Тодор Георгиев относно Приемане на Наредба за управление и
разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово
подпомагане дейността на спортните организации в Община
Дряново, по ЗАКОНА за физическото възпитание и спорта Обн. ДВ,
бр.86, от дата 18.10.2018 година;
 Предложения с вх.№2200-1428 и №2200-1429 от 19.11.2020г на
кмета на общината Трифон Панчев относно Съгласие за отдаване
под наем на част от имот - частна общинска собственост и
утвърждаване на месечна наемна цена. Тези материали бяха
внесени повторно от Кмета на следващо заседание на ОбС и по тях
бяха приети решения за отдаване под наем на лекарски кабинети на
„Д-р Ненов Бонев Ненов - ИППМП" ЕООД.
- Две предложения не бяха приети от Общинския съвет:
 Даване на съгласие за изграждане на обект: „Парк с детска
площадка“ върху имот публична общинска собственост /ПОС/,
представляващ УПИ I-за „площад и зеленина“ от кв.83 по
регулационния план /РП/ на гр. Дряново, който е отреден за ПИ с
идентификатор 23947.501.9811 по кадастралната карта /КК/ на
града (вх.№5800-196/24.11.2020г); Вносител: Трифон Панчев –
кмет на Община Дряново.
 Предоставяне под наем на един брой паркомясто, находящо се в
гр.
Дряново,
ул.
„Шипка“
/до
галерията/
(вх.№22001696/15.12.2020г); Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община
Дряново.
- Четири предложения не бяха приети при първоначалното
обсъждане в заседание на общинския съвет, но подкрепени при
повторно разглеждане и обсъждане в заседание на съвета:
Предложения на кмета на общината относно Актуализиране на бюджета
на Община Дряново за 2020г и актуализация на обекти в частта
капиталови разходи финансирани със средства от Републиканския
бюджет; Отмяна на Решение №43 от Протокол №7/31.01.2020г и
Решение №64 от Протокол №8/20.02.2020г на ОбС-Дряново; Отмяна на
Решение №44 от Протокол №7/31.01.2020г и Решение №63 от Протокол
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№8/20.02.2020г на ОбС-Дряново; Отмяна на Решение №70 от Протокол
№9/04.03.2020г на ОбС-Дряново.
- Едно предложение беше отложено за следващо заседание на
съвета: Изграждане на бюст-паметник на Аврам Петков Стамболски в
ПИ с идентификатор 23947.272.454 по кадастралната карта на гр.
Дряново с начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда,
комплекс (вх.№4200-3/11.12.2020г) /Във връзка предложение с
вх.№4200-3 от 23.11.2020г от Великотърновския митрополит Григорий
за изграждане на мемориален обект – бюстов паметник на Аврам Петков
Стамболски на територията на Дряновски манастир „Св. Архангел
Михаил“/. Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
През второто полугодие на 2020г няма върнати за ново
обсъждане решения на Общински съвет – Дряново от Кмета на
общината или от Областния управител на област Габрово и няма
образувани административни дела.
Във връзка с образувани административни дела през
предишния отчетен период:
 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.
С протоколно определение от 30.09.2020г съдът прекратява
производството поради оттегляне на жалбата след като протестираните
разпоредби са отменени от ОбС-Дряново с Решение №207/25.08.2020г.
 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“. С протоколно определение от 30.09.2020г съдът прекратява
производството поради оттегляне на жалбата след като протестираните
разпоредби са отменени от ОбС-Дряново с Решение №205/25.08.2020г.
 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. С
протоколно
определение
от
30.09.2020г
съдът
прекратява
производството поради оттегляне на жалбата след като протестирания
правилник е отменен от Общинския съвет с Решение №206/25.08.2020г.
 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,
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за което е изпратено уведомително писмо в Административен съд –
Габрово. С протоколно определение от 16.12.2020г съдът прекратява
производството.
Във връзка с образувани административни дела в
предишния мандат на общински съвет:
 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). С решение №12766 от 15.10.2020г Върховния
административен съд оставя в сила Решение №80 от 28.02.2020г по
адм. дело №52/2020г на Административен съд – Велико Търново, с
което съдът отменя Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с решение №39 от
30.01.2012г/. Съдебното решение е публикувано в сайта на ОбСДряново и на Община Дряново на 03.11.2020г. С Решение №223 от
Протокол №23/30.10.2020г Общински съвет – Дряново отмени
наредбата, приета през 2012г, и прие нова Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
Община Дряново. Новата наредба беше публикувана в интернет
страницата на Община Дряново и на Общински съвет - Дряново на
02.11.2020г.
През
отчетния
период
бяха
взети
решения
за
кандидатстване на Община Дряново по различни проекти, а
именно:
 Кандидатстване на Община Дряново с проект „Ново работно място
на територията на община Дряново“ по процедура BG05M9OP0011.107 – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка 01
„Нови работни места на територията на общините Дряново и Трявна“
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 чрез Водено от общностите местно развитие“, приоритетна ос 1
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“
(Решение №222/22.10.2020г);
 Кандидатстване на Община Дряново по процедура BG05M9OP0012.105–МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка
ОПРЧР 04 „Развитие на социална икономика на територията на
общините Дряново и Трявна, приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване” (Решение
№232/10.11.2020г);
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 Кандидатстване на Община Дряново с проект „Реконструкция и
рехабилитация на улици в Община Дряново“, по Процедура на
подбор на проектни предложения няколко крайни срока за
кандидатстване BG06RDNP001-19.455, 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” по приема за 2020г (Решение №235/19.11.2020г);
 Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива
България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места“, за 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 №245/30.11.2020г);
 Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение за
предоставяне на „Топъл обяд“ като местна дейност по операция
BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от
COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане 2014–2020г (Решение №249/29.12.2020г).
Във връзка с предишни решения за кандидатстване на
Община Дряново с проектни предложения бяха приети
последващи решения, а именно:
 Проект „Заедно в различието“ по процедура BG05M9OP0012.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ компонент 1, по две оперативни програми: Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“:
- Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с
конкретните партньори по проект „Заедно в различието“ (Решение
№187/25.08.2020г);
- Издаване на Запис на заповед от Община Дряново в полза на
Министерството на труда и социалната политика, главна дирекция
„Европейски
фондове,
международни
програми
и
проекти“,
обезпечаваща увеличаване на авансово плащане по сключен договор за
безвъзмездна финансова помощ за проект „Заедно в различието“
(Решение №208/03.09.2020г);
 Проект „Център за социална рехабилитация и интеграция
за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост“
по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с
психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г:
- Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с партньор
Държавна психиатрична болница – Севлиево по проект „Център за
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социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства
и с умствена изостаналост“ (Решение №168/25.07.2020г);
- Кандидатстване от Община Дряново за кредит /поемане на
краткосрочен общински дълг пред фонд „Флаг“ ЕАД/ във връзка с
окончателно разплащане по проект „Изграждане на комплекс за
социални услуги за лица с психични разстройства“ (Решение
№233/10.11.2020г и Решение №236/19.11.2020г);
 Проект
«Реконструкция,
ремонт,
обзавеждане
и
оборудване на СУ „Максим Райкович», гр. Дряново, община
Дряново“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г,
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”:
- Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на
разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по
Договор за Проект «Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване
на СУ „Максим Райкович», гр. Дряново, община Дряново“ (Решение
№247/30.11.2020г).

През отчетния период Общинския съвет прие следните
програми и поднормативни документи:
 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско
имущество
на
Община
Дряново
(Решение
№223/30.10.2020г);
 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Дряново през 2020 г (Решение №165/28.07.2020г);
 Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2021
година (Решение №262/29.12.2020г).
Бяха
приети
промени
на
следните
поднормативни
документи на ОбС:
 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди
и за настаняване под наем в общински жилища на Община Дряново
(Актуализиране на списъка на общинските жилища за настаняване
под наем, ведомствени и резервни с Решение №224/30.10.2020г);
 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци
на територията на Община Дряново (приета промяна с Решение
№250/29.12.2020г);
 Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна
финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете
на територията на Община Дряново (приета промяна с Решение
№163/28.07.2020г)
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 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
Дряново (приети промени с Решение №172/28.07.2020г и Решение
№234/19.11.2020г).

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,
утвърждаване на годишното ползване на дървесина от горските
територии – общинска собственост за 2021г, изменение на подробниустройствени планове, приемане на актуализация на общинския
бюджет, отчет за изпълнението на Бюджет 2020 и др.
 Във връзка с пандемията от коронавируса COVID-19 и
предприетите
противоепидемични
мерки,
с
Решения
№170/28.07.2020г
и
№246/30.11.2020г
беше
удължено
освобождаването, прието по-рано през годината, на категория лица
изцяло или частично от заплащане на отделни такси и наеми за
общински
площи
и
имоти
за
периода
на
въведените
противоепидемични мерки на територията на община Дряново,
включително и освобождаване на родителите при заплащане на
таксата за детска градина. Таксата за посещение в Детска ясла беше
отменена изцяло с решение №156/29.06.2020г, в сила от
03.07.2020г;
 С Решение №231/30.10.2020г ОбС-Дряново даде съгласие за
сътрудничество и партньорство в сферата на културния туризъм с
Център по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране и
одобри разработване на планов документ за развитие на
туристическа атракция: ЛАНДШАФТНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК
„ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР - ДРЯНОВО“;
 С Решение №196/25.08.2020г беше прието лого на Общински
съвет – Дряново, което да бъде използвано при отразяването в
медийното пространство на работата на Общински съвет – Дряново,
неговите комисии, председателя и общинските съветници;
 С Решение №253/29.12.2020г Общинския съвет даде съгласие за
предприемане на действия за изграждане на улица (проектирана и
нереализирана) в участъка с о.т.395-о.т.400-о.т.530, съгласно
одобрен със Заповед №425/16.10.2006г на кмета на община
Дряново проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на гр. Дряново за кв.83, кв.84 и
улица, допуснато с Решение №317 от Протокол №45/22.12.2005г на
Общински съвет – Дряново /изграждане на улица между Община
Дряново и бившата фабрика „Бачо Киро/;
 С Решение №251/29.12.2020г беше приет размера за облагане с
такса “Битови отпадъци” през 2021г;
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 С Решение №258/29.12.2020г беше дадено съгласие за промяна
предназначението на язовир „Чириковско дере“, землище с.
Скалско, от имот публична общинска собственост в имот частна
общинска собственост и провеждане на процедура за промяна вида
територия и начина на трайно ползване, тъй като имотът е загубил
своето предназначение за язовир;
 С Решение №198/25.08.2020г беше одобрена план-схема и дадено
съгласие за поставяне на бюст-паметник на арх. Пенчо Койчев в УПИ
VII за „смесено предназначение“ от кв.85 по регулационния план на
гр. Дряново /пред кино „Дряново“/;
 С Решение №204/25.08.2020г бяха определени носителите на
общинската стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната
2020/2021 година. Стипендията за ученици тази учебна година се
поделя между Касандра Недялкова и Виктория Недялкова –
ученички в СУ „Максим Райкович“,
гр. Дряново. Носител на
стипендията за студенти е Ивайло Иванов - студент в Технически
университет, гр. Габрово, който стана носител на стипендията за
втори път;
 Със свои решения Общинския съвет удостои четирима свои
съграждани с почетни звания:
- Любомир Димитров със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО
(Решение №171/28.07.2020г);
- Николай Колев със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО
(Решение №209/29.09.2020г);
- Никола Йорданов със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО
(Решение №190/25.08.2020г);
- инж. Фильо Джагаров със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО
– посмъртно (Решение №191/25.08.2020г)
Удостоверенията за почетни звания бяха връчени на тържественото
заседание на 15 октомври 2020г, което за първи път се проведе на
открито на площада пред Община Дряново и беше излъчвано на живо
по телевизия „Евроком“.

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
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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 2020г до ПК „Здравеопазване, социални дейности и
жилищно настаняване” бяха подадени 26 молби, от тях в заседание
на комисията са разгледани 25 молби и една предстои да бъде
разгледана. От разгледаните 25 молби:
 по 20 молби беше взето решение за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете (По 7 молби в размер на 300 лв
и по 1 молба в размер на 150 лв. След приетата с решение
№163/28.07.2020г промяна в размера на еднократната финансова
помощ: по 7 молби в размер на 610 лв; по 1 молба в размер на 1220 лв
– за близнаци; по 4 молби в размер на 305 лв);
 по 4 молби беше отказано отпускането на помощта (2 отказа
поради прекъснати здравноосигурителни права на родителите /при
едната молба единият родител е с прекъснати здравноосигурителни
права, а по втората – и двамата родители са с прекъснати
здравноосигурителни
права/;
1
отказ
поради
прекъснати
здравноосигурителни права на единия родител и непредставена
диплома за средно образование; 1 отказ поради непредставена диплома
за средно образование на единия родител);
 1 молба беше отложена за разглеждане.
От отпуснатите 20 еднократни помощи: 12 са за първо дете, 7
за второ дете (включително една за близнаци) и 1 за трето дете.
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.

Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и на неговите комисии
за периода м. юли 2020г – м. декември 2020г
Стр. 10 от 11

От началото на мандата до 31.12.2020г в Общински съвет –
Дряново са внесени 2 /две/ заявления за достъп до обществена
информация от граждани на Република България. И двете заявления са
внесени в деловодството на Община Дряново и по тях е изготвено
решение за предоставяне на достъп до обществена информация в 14дневния срок по ЗДОИ. Постъпилите заявления са, както следва:
1) Заявление
с
вх.№2200-277/05.03.2020г
от
гражданин
за
предоставяне на служебна обществена информация по електронен път.
Изпратено е Решение №2200-277/16.03.2020г за предоставяне на пълен
достъп до исканата информация. Форма на предоставяне на
информацията: копие на документи, предоставени по електронен път.
Решението не е обжалвано.
2) Заявление
с
вх.№2200-968/29.07.2020г
от
гражданин
за
предоставяне на служебна обществена информация на хартиен и на
технически носител. Изпратено е Решение №2200-968/05.08.2020г за
предоставяне на пълен достъп до информацията съхранявана в
Общински съвет – Дряново. Форма на предоставяне на информацията:
копия на хартиен носител и на технически носител – CD. Решението не
е обжалвано.

През отчетният период общински съветници взеха участие в
следните мероприятия на национално ниво:

 Заседания на постоянната комисия по устройство на територията и
недвижимо културно – историческо наследство към НСОРБ /участвала
Светлана Лакова – общински съветник, член на ПК “УТНКИН” към
НСОРБ/:
- 09 юли 2020г, Център за обучение на местните власти с. Гергини;
- 23.10.2020г, Дистанционно заседание.

 Заседания на постоянната комисия по местно самоуправление,
икономическа политика и туризъм към НСОРБ /участвал Галин Герганов
– общински съветник, член на ПК “МСИПТ” към НСОРБ/:
- 14 юли 2020г, гр. София;
- 15-16 октомври 2020г, с. Марково, област Пловдив.

 Областна среща за избор на представител на общините в Регионален
съвет за развитие в Северен централен район организирана от НСОРБ,
10 септември 2020г, гр. Велико Търново /участвала Надя Кукурякова –
общински съветник, заместник представител на ОбС-Дряново в
Областния съвет за развитие/. Кметът Трифон Панчев е избран за
заместник-представител на общините от област Габрово.
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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.
По-рано през годината Общински съвет - Дряново прие промяна в
правилника си, с която беше предвиден ред за провеждане от
разстояние или неприсъствено на Председателския съвет и на
заседанията на постоянните комисии в условията на обявено
извънредно положение в страната или в частност в общината. С
последната промяна в правилника на ОбС-Дряново от 19 ноември 2020г
беше определен и редът за провеждане на заседанията на общинския
съвет от разстояние чрез видеоконференция или неприсъствено в
случаите на обявено извънредно положение, бедствено положение,
извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи
територията на общината или част от нея. С промяната беше
прецизиран и редът за провеждане на заседания от разстояние за
комисиите на Общински съвет - Дряново и председателския съвет.
Заседанията на Председателския съвет, на постоянните комисии и
на общинския съвет в края на ноември и през декември бяха проведени
от разстояние чрез платформата Google Meet. Предстои през 2021г да
бъде внедрен допълнителен модул в деловодната система на Община
Дряново от фирмата, която обслужва този софтуерен продукт - фирма
„ИМЕОН България“ ЕООД. Внедряването на модула „Общински съвет“ ще
подобри работа на Общински съвет - Дряново при провеждане на
заседанията на съвета и на комисиите от разстояние.
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.

