
 

 

 

 

 

Отчет  

за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии 

за периода м. януари – м. август 2019 година 

 

Приет с Решение №662/30.09.2019г на ОбС-Дряново (Протокол №73) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През отчетния период - от месец януари до месец август 2019 

година, бяха проведени: 

 8 /осем/ заседания на Общинския съвет; 

 44 /четиридесет и четири заседания/ на постоянни и 

временни комисии: 

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки” – 

8 заседания; 

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” – 

8 заседания; 

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” – 8 

заседания; 

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” – 8 

заседания; 

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност” – 8 заседания; 

ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество /създадена с Решение №521 от 12.11.2018г на ОбС-

Дряново във връзка с чл.72 ал.2 т.3 от 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; 

Временна комисия по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт /създадена с 

Решение №615 от 28.06.2019г на ОбС-Дряново/ - 2 заседания. 

 В заседание на общински съвет за периода бяха внесени общо 93 

/деветдесет и две/предложения, от тях: 

 от Кмета на Общината – 76 предложения; 

 от Председателя на ОбС - 4 предложения; 

 от Комисии на ОбС – 1 предложение; 

 от Общински съветници – 10 предложения; 

 други – 2 предложения /Доклади за осъществените читалищни 

дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 

2018г (във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните 

читалища); Отчет за дейността на общинско предприятие „Чисто 

Дряново“ за периода от 01.11.2018г до 30.04.2019г (вх.№ 6200-

95/20.05.2019г)/. 

 Общият брой на взетите решения за отчетния период е 90 

/деветдесет/. 
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От внесените в ОбС материали, едно предложение беше 

изтеглено от заседание на ОбС на основание чл.101 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация Дряново („Чл.101. Вносителя 

има право да изтегли материала си по всяко време на заседанието на 

Общинския съвет. С изтеглянето, точката автоматично отпада от дневния ред”), 

а именно: 

 Предложение с вх.№0700-28/22.03.2019г на кмета на Община 

Дряново инж. Мирослав Семов относно 1.Отменяне на Наредба за 

преместваемите обекти на територията на Община Дряново, приета с Решение 

№506 от 28.12.2006г от Протокол №61 на Общински съвет – Дряново; 

2.Приемане на нова Наредба за поставяне на преместваеми обекти на 

територията на Община Дряново /Предложението е включено в проекта на 

дневен ред за заседанието на ОбС на 29.03.2019г/; 

Четири предложения, внесени за разглеждане в ОбС, бяха 

изтеглени от вносителите си при разглеждането им в заседания на 

постоянните комисии: 

- Предложение с вх. вх.№0801-23/19.04.2019г на общинския съветник 

Михаил Ганчев относно Обществена поръчка с №00840-2019-0001 „Изграждане 

на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“ /изтеглено 

по време на заседание на постоянните комисии на 22.04.2019г/; 

- Предложение с вх.№0801-24/19.04.2019г на общинския съветник 

Михаил Ганчев относно Приемане на план схеми във връзка с изпълнението на 

обществена поръчка №00840-2019-0003 „Извършване на строително монтажни 

работи за цялостен ремонт на ул. „Шипка“, гр. Дряново“ /изтеглено по време на 

заседание на постоянните комисии на 22.04.2019г/; 

- Предложение с вх.№2200-283/22.04.2019г на кмета на община 

Дряново инж. Мирослав Семов относно Промяна вида на собствеността на имот 

публична общинска собственост: УПИ XIII-319 от кв.51 по плана на с. 

Гостилица – 1000 кв.м, заедно с построената в него Училищна работилница – 

304 кв.м, находящ се в с. Гостилица, община Дряново, поради отпадането на 

предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост и 

обявяването му за частна общинска собственост. Съгласие за откриване на 

процедура за продажба на УПИ XIII-319 от кв.51 по плана на с. Гостилица - 

1000 кв.м, заедно с построената в него Училищна работилница – 304 кв.м, 

находящ се в с. Гостилица, община Дряново, заедно с движимото имущество 

намиращо се в сградата /изтеглено по време на заседание на постоянните 

комисии на 22.04.2019г/; 

- Предложение с вх.№ 0700-50/19.08.2019г на кмета на община Дряново 

инж. Мирослав Семов относно Приемане и актуализиране на Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Дряново 2019-2024г /изтеглено по време на заседание на постоянните 

комисии на 22.08.2019г/. 
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 От разгледаните в заседание на общински съвет материали, две 

предложения не бяха приети от ОбС, а по едно не беше прието 

решение: 

 Предложение с вх.№5200-27/08.05.2019г на общинските съветници 

Цветан Йорданов, Пенчо Дъчев и Тодор Георгиев относно Осигуряване на 

допълнително финансиране в размер на 6500 лв за ФК „Локомотив-1927“ 

Дряново (Решение №601/30.05.2019г); 

 Предложение с вх.№0700-51/19.08.2019г на кмета на общината инж. 

Мирослав Семов относно Одобряване на терен за загробване на умрели или 

принудително убити животни, засегнати от заболяването Африканска чума по 

свинете (Решение №638/26.08.2019г); 

 Предложение с вх.№5200-47/27.06.2019г на общинския съветник 

Тодор Георгиев относно Вземане на решение за субсидиране на ФК „Локомотив-

1927“ Дряново през сезон 2019/2020г в Трета Северозападна лига на България 

по футбол (Включено в дневния ред на заседанието на ОбС на 28.06.2019г; 

ОбС не прие решение по материала). 

 Един материал е отложен за следващо заседание на ОбС: 

Предложение с вх.№0700-40/24.06.2019г на кмета на община Дряново инж. 

Мирослав Семов относно Промяна в избора на физическо лице за 

осъществяване управлението, стопанисването, ползването, защитата и 

опазването на горските територии, собственост на Община Дряново (Решение 

№605/28.06.2019г на ОбС за отлагане за следващото заседание; Във връзка с 

материала е прието Решение №616/26.07.2019г). 

През отчетния период няма върнати за ново обсъждане решения 

на Общински съвет – Дряново. 

 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 - цифрова телевизия 

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

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

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. В сайта на ОбС се публикува още график, дневен ред и 

материали за заседанията на комисиите към съвета, новини. Информацията се 

актуализира своевременно. 

 Заседанията на Общински съвет – Дряново се излъчват в реално 

време по интернет (съгласно Решение №268/31.03.2017г на ОбС; Първото 

online заседание на ОбС беше излъчено на 28.08.2017г). 

 

 

http://www.obs-dryanovo.com/
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 През отчетния период беше прието едно решение за 

кандидатстване на Община Дряново с проект по оперативна програма, 

а именно: 

 Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 2, с проект „Подкрепа в дома“ 

(Решение №566/31.01.2019г). 

Във връзка със спечелени проекти от Община Дряново бяха 

приети следващи решения от общинския съвет: 

 Проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на 

сграда на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, общ. Дряново“ - Издаване 

на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“, 

обезпечаващ авансово плащане и финансиране на разхода за ДДС по договор 

№07/07/2/0/00880 от дата: 11.12.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 

2014-2020г, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие“ (Решения 

№№634-635 от 26.08.2019г); 

 Проект „Заедно в различието“ – Издаване запис на заповед от 

Община Дряново в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, обезпечаваща авансово 

плащане по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-2.018-0049-2014BG05M2OP001-C01 и №BG05M9OP001-2.018-

0049-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1 по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Решения 

№№592-593 от 30.04.2019г); 

 Проект „Подкрепа в дома“: 

- Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на Министерството 

на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по сключен 

договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0001-C01 по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 

2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (Решение 

№607/28.06.2019г); 

- Услугата „Патронажна грижа“ по проекта е възложена на „Комплекс за 

социални услуги за възрастни хора“ - гр. Дряново (Решение 

№620/26.07.2019г). 

 През отчетния период ОбС-Дряново прие следните стратегии, 

планове и програми и нови нормативни документи: 

 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Дряново 2019-2020г (Решение №591/30.04.2019г); 

 Общински план за младежта за 2019г (Решение №553/31.01.2019г); 

 План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 

2019г (Решение №570/27.02.2019г); 
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 План за развитието на социалните услуги в община Дряново за 2020г 

(Решение №579/29.03.2019г); 

 План за действие за общинските концесии в община Дряново за 

2019г (Решение №554/31.01.2019г); 

 Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2019-2020 

год. (Решение №569/27.02.2019г); 

 Годишен план за ползване на дървесина от общински горски 

територии, собственост на община Дряново за 2019г (Решение 

№604/28.06.2019г); 

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост в община Дряново за 2019 година (Решение №555/31.01.2019г); 

 Общинска програма за закрила на детето за 2019г (Решение 

№578/29.03.2019г); 

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Дряново през 2019г (Решение №590/30.04.2019г); 

 Вътрешни правила на Общински съвет – Дряново за предоставяне на 

достъп до обществена информация (Решение №564/31.01.2019г); 

 Бяха направени промени и актуализации в шест нормативни 

документа: 

 Актуализиране на дейности от Приоритет 1 – Образование, от 

Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново 2018-2020г 

(Решение №580/29.03.2019г); 

 Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци на територията на Община Дряново (Решение 

№552/31.01.2019г); 

 Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (Решения 

№№575-576 от 29.03.2019г); 

 Промяна на Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (Решение 

№567/27.02.2019г и Решение №617/26.07.2019г на ОбС и по съдебно решение 

№80/24.06.2019г, постановено от Адм.съд–Габрово, по адм. дело №84/2019г); 

 Промяна на Наредбата за управление на отпадъците на територията 

на Община Дряново (по съдебно решение №72/06.06.2019г, постановено от 

Адм.съд–Габрово по адм. дело №78/2019г) 

 Промяна на Наредбата за реда за управлението, стопанисването и 

ползването на горски територии – общинска собственост (по съдебно 

№104/31.07.2019г, постановено от Адм.съд–Габрово, по адм.дело №93/2019г). 

 През отчетния период Общинският съвет прие много решения от 

текущ характер свързани с отдаване под наем или продажба на общински 

имоти; предоставяне на земи от общинския поземлен фонд; промяна на 

подробни-устройствени планове; утвърждаване на маломерни паралелки за 

двете гимназии на територията на общината; определяне на средищно училище 
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и средищна детска градина за учебната 2019/2020г; отчет за изпълнения на 

общинския бюджет през 2018г  и др. 

 С Решение №577/29.03.2018г г-жа Мариана Печеян беше удостоена 

със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО за изключителните ù заслуги 

в обществената и стопанска дейност за прославата на град Дряново и общината 

в България и чужбина; 

 С Решение №588/30.04.2019г д-р Никола Антонов беше удостоен със 

званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО за неговия принос за развитие на 

здравеопазването в града и общината и издигане престижа на Община 

Дряново; 

 С Решение №589/30.04.2019г проф.дфн Донка Александрова беше 

удостоена със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО за заслугите ù в 

обществената и научна дейност за утвърждаване престижа на град Дряново и 

общината в България и чужбина. 

Предстои връчване на удостоверенията за присъдено звание на 

наградените на тържественото заседание на Общински съвет по случай 

традиционните празници на град Дряново през месец октомври 2019г. 

 С Решение №628/26.08.2019г за носител на общинската стипендия 

„Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2019/2020г за ученици беше 

утвърдена Мирослава Пенева - ученичка в СУ „Максим Райкович”, а за носител 

на стипендията за студенти беше утвърден Борис Алексиев - студент в 

Университет за национално и световно стопанство, гр. София; 

 С Решение №597/30.05.2019г беше дадено съгласие за членство на 

Община Дряново в „Национален алианс за социална отговорност“; 

 С Решение №629/26.08.2019г беше дадено съгласие за промяна вида 

на социалната услуга от „Дневен център за стари хора“ в „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ с капацитет 25 потребители, адрес гр. Дряново 

ул. "Матей Преображенски" №34а, считано от 01.01.2020г; 

 С Решение №615/28.06.2019г беше открита процедура за определяне 

на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и за Окръжен съд – Габрово и 

избрана Временна комисия, която да проведе процедурата, да извърши 

проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и да изготви 

до ОбС списък с предложения за съдебни заседатели; 

 С Решение №559/31.01.2019г беше открита процедура за концесия 

за ползване върху язовир и прилежащите към него имоти и съоръжения, 

находящ се в землището на с. Янтра, община Дряново. С Решение 

№637/26.08.2019г е открита процедура за издаване на разрешително за 

ползване на водния обект – Водно езеро на язовир „Янтра“; 

 С Решение №616/26.07.2019г беше приета промяна в избора на  

физическо лице за осъществяване управлението, стопанисването, ползването, 

защитата и опазването на горските територии, собственост на Община 

Дряново; 

 С Решение №603/28.06.2019г бяха приети промени в общинската 

транспортна схема относно лятното разписание за м. юли и м. август; 
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 С Решение №606/28.06.2019г ОбС-Дряново реши да бъде прекратен 

Договор №272 от 02.12.2016г сключен между Община Дряново и Сдружение 

„Регионално сдружение социален просперитет” гр. София като задължи Кмета 

на Община Дряново да предприеме необходимите законови действия по 

прекратяването на договора съгласно чл.15 ал.3 от Закона за общинската 

собственост и ЗЗД. 

За отчетния период бяха образувани шест административни дела 

в Административен съд – Габрово: 

 Адм. дело №78/2019г по описа на АС-Габрово, образувано по 

протест на прокурор при РП-Габрово против текстове от Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на Община Дряново. С Решение 

№72/06.06.2019г съдът отменя разпоредбите на чл.14 от наредбата 

/влязло в сила на 26.06.2019г/; 

 Адм. дело №84/2019г по описа на АС-Габрово, образувано по 

протест на прокурор при РП-Габрово против текстове от Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под 

наем в общински жилища. С Решение №80/24.06.2019г съдът отменя 

разпоредби на чл.20 ал.4 и на чл.28 ал.4 в частта досежно „жилища, 

застрашени от самосрутване“ /влязло в сила на 23.07.2019г/; 

 Адм. дело №93/2019г по описа на АС-Габрово, образувано по 

протест на прокурор при РП-Габрово против текстове от Наредбата за реда за 

управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска 

собственост. С Решение №104/31.07.2019г съдът отменя разпоредбите 

на чл.21 ал.1, ал.2, ал.3; чл.21а ал.4 т.1 и ал.7 т.1; чл.34 ал.4 от 

наредбата /влязло в сила на 04.09.2019г/; 

 Адм. дело №156/2019г по описа на АС-Габрово, образувано по 

жалба на Народно читалище „Надежда-1925“ с. Туркинча против Решение 

№602/30.05.2019г на ОбС-Дряново за откриване на процедура за отдаване под 

наем, утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия за три броя 

помещения, заедно с прилежащия им коридор, разположение на 2-ри етаж в 

сграда /Читалище/ в с. Туркинча. С Определение №493/19.07.2019г съдът 

оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по 

делото. Определението е обжалвано пред Върховен административен 

съд с частна жалба на НЧ „Надежда-1925“ с вх.№1293/2019г; 

 Адм. дело №160/2019г по описа на АС-Габрово, образувано по 

протест на прокурор при РП-Габрово против Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С протестът 

се иска отмяна на наредбата. Получена призовка за открито съдебно 

заседание на 09.10.2019г. 

- С Решение №212/13.11.2018г по адм. дело №275/2018г 

Административен съд – Габрово отменя Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Адм. 

дело №275/2018г е образувано по протест на прокурор при ОП-Габрово срещу 

Наредбата. Решението на АС-Габрово е обжалвано от Общински съвет 
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пред Върховен административен съд, където е образувано адм. дело 

№300/2019г. Получена призовка за съдебно заседание на 05.02.2020г. 

 Адм. дело №202/2019г по описа на АС-Габрово, образувано по 

жалба на „Рейсър ауто“ ЕООД – гр. София против разпоредби на Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на Община Дряново. Жалбата не е 

подадена чрез ОбС-Дряново. С Определение №514/29.07.2019г 

жалбата е оставена без движение. Оспорващата страна следва да посочи в 

писмена молба с преписи за ОбС и ОП-Габрово дали оспорва разпоредбата на 

чл.34 ал.1 в посочената част или тази на чл.36 в посочената част от Наредбата. 

На 30.09.2019г в ОбС е получена призовка за открито съдебно 

заседание на 20.11.2019г, преписи от жалбата на „Рейсър ауто“ ЕООД и от 

молба-уточнение, с която се уточнява, че предмет на оспорването са 

разпоредбите чл.36 от Наредбата. 

Във връзка с образувани административни дела през предишни 

отчетни периоди: 

 Адм. дело №210/2018г по описа на Административен съд – 

Габрово, образувано по жалба на Народно читалище „Дряновска пробуда-2008“ 

против Решение №483/29.06.2018г на ОбС относно Прекратяване на Договор за 

безвъзмездно предоставяне на управление върху имот публична общинска 

собственост №102 от 17.07.2014г. С Решение №149/15.10.2018г съдът 

отхвърля жалбата като неоснователна и недоказана. Решението на АС-Габрово 

е обжалвано от НЧ „Дряновска пробуда-2008“ пред Върховен административен 

съд. Образувано адм. дело №325/2019г по описа на ВАС. Получена 

призовка за съдебно заседание на 16.10.2019г. 

 Адм. дело №336/2018г по описа на Административен съд – 

Габрово, образувано по протест на окръжен прокурор при ОП-Габрово против 

чл.19 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди и за настаняване под наем в общински жилища. С Протоколно 

определение от 20.03.2019г съдът прекратява производството 

/оспорените разпоредби на наредбата са отменени от ОбС-Дряново с решение 

№567 от 27.02.2019г/. 

 Адм. дело №222/2018г по описа на Административен съд – Ловеч. 

Производството е прекратено с Определение №31/11.01.2019г, влязло 

в сила на 24.01.2019г. Адм. дело №222 е образувано след отмяната от 

Върховен административен съд на Решение №67/21.07.2016г, постановено от 

Административен съд – Габрово,  по адм. дело №75/2016г образувано във 

връзка с протестирането на Наредба за определянето и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново от прокурор 

от РП-Дряново (С Решение №7467 от 05.06.2018г по адм. дело №10447/2016г 

по описа на ВАС, образувано по касационна жалба на ОбС-Дряново, съдът 

отменя Решение №67 от 21.07.2016г по адм. дело №75/2016г по описа на АС-

Габрово и връща делото за ново разглеждане от друг състав на АС–Габрово. В 

изпълнение решението на ВАС в АС–Габрово е образувано адм. дело 

№163/2018г. Същото е изпратено в АС–Ловеч с Определение на ВАС 

№8690/27.06.2018г /адм. дело №7688 от 2018г във ВАС/). 
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 През м. януари бяха приети Вътрешни правила на Общински 

съвет – Дряново за предоставяне на достъп до обществена 

информация. С приемането на правилата беше уреден редът за приемане, 

регистриране и разглеждане на заявления за достъп до обществена 

информация до общинския съвет, както и реда за изготвяне от председателя на 

ОбС на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена 

информация. Съгласно чл.19 от Вътрешните правила ежегодно, председателя 

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. Тъй като заявления по ЗДОИ до 

председателя на ОбС не са постъпвали през предходните години на мандата, в 

настоящия отчет представям отчет за внесените в ОбС заявления от 

01.01.2019г до момента на приемане на отчета. 

 От 01.01.2019г до 30.09.2019г в Общински съвет – Дряново са внесени 

10 /десет/ заявление за достъп до обществена информация, от тях 9 са от 

граждани на Република България и 1 от журналист. Всичките 10 заявление са 

внесени по електронен път, чрез изпращане на електронната поща на ОбС. По 

всички заявленията е изготвено решение за предоставяне на достъп до 

обществена информация в 14-дневния срок по ЗДОИ. Постъпилите заявления 

са, както следва: 

1) Заявление с вх.№2200-66/15.01.2019г от гражданин за предоставяне на 

служебна обществена информация по електронен път. Преди изготвяне на 

решението е поискано писмено съгласие от трето лице за предоставяне на 

информация. Изпратено Решение №2200-66/29.01.2019г за предоставяне на 

пълен достъп по три от поставените въпроси и ограничаване на достъпа до 

исканата служебна обществена информация по един въпрос на основание чл.13 

ал.2 т.1 от Закона за достъп до обществена информация. Форма на 

предоставяне на информацията: копие на документи. Решението не е 

обжалвано. 

2) Заявление с вх.№2200-169/05.02.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№2200-169/11.02.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 

3) Заявление с вх.№ 2200-296/19.03.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№2200-296/21.03.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 

4) Заявление с вх.№2200-449/13.05.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№2200-449/16.05.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 
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5) Заявление с вх.№2200-533/10.06.2019г от гражданин за предоставяне на 

служебна обществена информация по електронен път. Преди изготвяне на 

решението е поискана информация /становище/ от трето лице. Изпратено  

Решение №2200-533/24.06.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: писмена справка. 

Решението не е обжалвано. 

6) Заявление с вх.№2200-638/03.07.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№2200-638/11.07.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 

7) Заявление с вх.№6200-123/05.07.2019г от журналист за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№6200-123/11.07.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 

8) Заявление с вх.№2200-862/08.08.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№2200-862/15.08.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документи. 

Решението не е обжалвано. 

9) Заявление с вх.№2200-1004/27.08.2019г от гражданин за предоставяне на 

служебна обществена информация по електронен път. Решение №2200-

1004/04.09.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата информация. 

Форма на предоставяне на информацията: писмена справка по поставените в 

заявлението въпроси. Решението не е обжалвано. 

10) Заявление с вх.№2200-1038/02.09.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална и служебна обществена информация по електронен път. Решение 

№2200-1038/17.09.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: писмена справка и 

копия на документи. Към 30.09.2019г решението не е обжалвано /срокът за 

обжалване изтича на 02.10.2019г/. 

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. 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 здравно-осигурителни 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%. 
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- Родителите /настойниците/ трябва да подадат молбата в рамките на два 

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

 От началото на 2019г до 30.09.2019г в заседание на ПК 

„Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” са разгледани 

32 /тридесет и две/ молби от общо внесени 32 /тридесет и две/. От 

разгледаните 32 молби: 

 по 28 молби беше взето решение за отпускане на еднократна 

помощ за новородено или осиновено дете (в пълния ù размер от 300 

лв - 20 молби, три от които са за осиновено дете; в размер на 150 лв - 

8 молби); 

 по 3 молба е отказано отпускането на помощта /поради 

прекъснати здравно-осигурителни права на единия родител; поради 

прекъснати здравно-осигурителни права на двамата родители; поради 

наличие на доказателства, че родителите не живеят на територията на 

Република България през последните пет години преди раждането на 

детето/; 

 една молба е отложена за повторно разглеждане в следващо 

заседание на ПК „ЗСДЖН“ заради изискване на допълнително 

представяне на документи. 

 От отпуснатите  еднократни помощи: 19 са за първо дете, 8 - за 

второ дете и 1 за трето дете. 

 През отчетният период общински съветници взеха участие в 

следните мероприятия на национално ниво: 

 VI Национална среща на общинските експерти по образование, 

организирана от НСОРБ и „НСОРБ–Актив“ ЕООД със съдействието и 

домакинството на община Стара Загора, 20-22.03.2019г, гр. Стара Загора 

/участвала Даниела Василева - общински съветник и председател на ПК към 

ОбС-Дряново/; 

 Национален форум „Предизвикателствата пред общините и 

партньорството с държавата за реализация и развитие на социалните услуги в 

съответствие с новото законодателство“, организиран от Национален алианс за 

социална отговорност, 16-17.04.2019г, гр. Пловдив /участвала Даниела 

Василева - общински съветник и председател на ПК „Здравеопазване, социални 

дейности и жилищно настаняване“ към ОбС-Дряново/. 

 

Георги Казаков, 

Председател на Общински съвет - Дряново 


