
 

 

 

 

 

Отчет 

за дейността на Общински съвет - Дряново  

и на неговите комисии 

за периода м. януари 2021г - м. юни 2021 г 

 

Приет с Решение380/27.07.2021на ОбС-Дряново (Протокол №40.) 

 

През отчетния период на първото полугодие на 2021 година 

бяха проведени: 

 11 /единадесет/ заседания на Общинския съвет - Дряново 

(в това число пет извънредни заседания /на 22 февруари, 10 

март, 13 април, 12 май и 31 май/); 

 31 /тридесет и едно заседания/ на постоянни и временни 

комисии: 

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на 

обществените поръчки” – 7 заседания; 

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство 

и екология” – 6 заседания; 

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

– 6 заседания; 

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно 

настаняване” – 6 заседания; 

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност” –  

6 заседания. 

Във връзка с обявената извънредна епидемична 

обстановка на територията на страната всички заседания на 

комисиите и на Общински съвет – Дряново, както и 

Председателските съвети, бяха проведени от разстояние чрез 

платформата Google Meet. 

С Решение №276 от Протокол №28/28.01.2021г беше 

създадена Наблюдателна комисия по чл.170 ал.2 от Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража. За 

организацията и дейността на Наблюдателната комисия Общински съвет 

– Дряново прие вътрешни правила с Решение №299 от Протокол 

№32/29.03.2021г. От създаването до края на месец юни 

Наблюдателната комисия проведе пет заседания. 

 

В заседание на общински съвет за периода бяха разгледани 

общо 106 /сто и шест/ предложения, от тях внесени: 

 от Кмета на Общината – 89 предложения; 

 от Председателя на ОбС - 7 предложения; 

 от Общински съветници – 8 предложения; 

 от Комисии на ОбС – няма 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 
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през 2020г;  Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто 

Дряново“ за периода от 01.01.2020г до 31.12.2020г, внесен от 

директора на предприятието Стефан Косев). 

Приетите решения за отчетния период са 101 /сто и едно/. 

От внесените за разглеждане предложения в заседание на 

Общинския съвет: 

- Четири предложения бяха изтеглени от Вносителите при 

обсъждането им в 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.№2200-71/20.01.2021г на кмета на община 

Дряново Трифон Панчев относно Промяна на поземлен имот, който е 

включен в Общинския поземлен фонд (Изтеглено от заседанието на 

28.01.2021г; Прието решение по материала в следващо заседание 

на съвета – решение №289/26.02.2021г); 

 Предложение с вх.№0801-11/15.02.2021 на председателя на ОбС 

Тодор Георгиев относно Актуализиране на решението на Общински 

съвет – Дряново относно определяне на делегат и заместник-делегат 

на Общински съвет - Дряново в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ (Изтеглено 

от заседанието на 26.02.2021г; Прието решение по материала в 

следващо заседание на съвета – решение №326/27.04.2021г); 

 Предложение с вх.№2200-400/24.03.2021г от общинския съветник 

Галин Герганов относно Създаване на Временна комисия към 

Общински съвет – Дряново за проверка на изложените факти в 

Заявление с вх.№2200-400/19.03.2021г относно връщане на 

общинска собственост (Изтеглено от заседанието на 29.03.2021г); 

 Предложение с вх.№2200-351/22.04.2021г на кмета на община 

Дряново Трифон Панчев относно Даване на съгласие за продажба на 

ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9848 по кадастралната 

карта /КК/ на гр. Дряново, който попада в УПИ XIV от кв.11 по 

регулационния план на града. Утвърждаване на експертна оценка за 

имота и сключване на предварителен договор за продажба 

(Изтеглено от заседанието на 27.04.2021г; Прието решение по 

материала в следващо заседание на съвета – решение 

№336/26.05.2021г). 

- Едно предложение отпадна от проекта за дневен ред на 

заседанието на 26.05.2021г - Предложение с вх.№0700-39/12.05.2021г 

на Кмета на община Дряново относно Актуализиране на бюджета на 

Община Дряново за 2021г и актуализация на обекти в частта 

капиталови разходи финансирани със средства от републиканския 

бюджет.  Материалът беше разгледан в следващо заседание на съвета и 

по него беше прието решение №343/31.05.2021г. 
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- Три предложения не бяха приети от Общинския съвет: 

 Предложение с вх.№4200-3/11.12.2020г от кмета на община 

Дряново Трифон Панчев относно Изграждане на бюст-паметник на 

Аврам Петков Стамболски в ПИ с идентификатор 23947.272.454 по 

кадастралната карта /КК/ 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“; Отложено за следващото заседание на ОбС с 

Решение №252 от Протокол №27/29.12.2020г/ (Решение 

№282/28.01.2021г); 

 Предложение с вх.№0801-12/20.04.2021г от председателя на ОбС 

Тодор Георгиев относно Приемане на изменение в чл.19а от 

Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и 

цени на услуги на територията на Община Дряново (Решение 

№315/27.04.2021г); 

  Предложение с вх.№ОБА3-04-26/19.05.2021г от кмета на община 

Дряново Трифон Панчев относно Даване на разрешение за 

изработване на проект за частично изменение на подробния 

устройствен план – план за застрояване за преструктуриране на 

кв.104 по регулационния план на гр. Дряново, представляващ ж.к. 

„Априлци (Решение №339/26.05.2021г). 

- Две предложения бяха изтеглени от Вносителите преди 

гласуването на проекта за дневен ред за заседание на съвета: 

 От заседанието на 26.02.2021г - Предложение с вх.№0801-

12/15.02.2021г от председателя на ОбС Тодор Георгиев относно 

Приемане на изменение в чл.19а от Наредбата за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията 

на Община Дряново (Материалът е разгледан в следващо заседание 

на съвета и не е подкрепен – решение №315/27.04.2021г); 

 От заседанието на 29.03.3021г – Предложение с вх.№2200-

232/22.03.2021г от кмета на община Дряново Трифон Панчев относно 

Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд /Молба с 

вх.№2200-232 от 17.02.2021г до Община Дряново във вр. с 

идентифициране на ПИ 23947.47.68 по КК на гр. Дряново, местност 

„Манга“/. 

 

През първото полугодие на 2021г 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. 

По едно решение на общинския съвет беше внесена жалба чрез 

председателя на ОбС до Областния управител на област Габрово от 
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общински съветник, а именно: Жалба с вх.№ОБА3-14-1/20.04.2021г от 

общ. съветник Галин Герганов против Решение №309 от Протокол 

№33/13.04.2021г относно Даване на съгласие за строителство на 

граница между УПИ I – за „площад, зеленина“ - публична общинска 

собственост /ПОС/, и УПИ II – „обществено обслужване“ от кв.83 по РП 

на гр. Дряново. Във връзка с жалбата, на 26.04.2021г в ОбС беше 

получен отговор от Областния управител, че не намира основание за 

връщане за ново обсъждане или оспорване по съдебен ред на 

решението. 

 

През отчетния период Общинският съвет прие следните 

планове, програми и поднормативни документи: 

 Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията 

на Община Дряново (Решение №264/28.01.2021г); 

 План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г 

/ПИРО Дряново 2021-2027/ (Решение №297/29.03.2021г); 

 Общински план за младежта за 2021г (Решение 

№266/28.01.2021г); 

 Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2021-

2022 година (Решение №268/28.01.2021г); 

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост в община дряново за 2021 година (Решение 

№267/28.01.2021г); 

 Програма за енергийна ефективност на Община Дряново за 

периода 2021 – 2027г (Решение №298/29.03.2021г); 

 Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за 

периода 2021 – 2028г (Решение №312/27.04.2021г); 

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Дряново през 2021 г (Решение №311/27.04.2021г); 

 Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2021г 

– 31.12.2021г (Решение №313/27.04.2021г). 

Бяха приети промени на следните поднормативни 

документи на ОбС: 

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Дряново (Приети промени 

с Решение №265/28.01.2021г); 

 Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, 

живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на 

територията на Община Дряново (Приети промени с Решение 

№345/28.06.2021г). 

 



Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и на неговите комисии 

за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г 

Стр. 5 от 8 

 

 

 

 

 

 

През първото полугодие на 2021г бяха взети решения за 

кандидатстване на Община Дряново по различни проекти, а 

именно: 

 Кандидатстване на Община Дряново с проект „Нова дългосрочна 

грижа за възрастни и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне 

на новите услуги – Център за грижа за лица с психични 

разстройства – гр. Дряново“ по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  (Решение 

№314/27.04.2021г); 

 Кандидатстване на Община Дряново с проект „Рехабилитация на 

екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост 

Дискодуратера“ по процедура на подбор на проектни предложения 

по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 

7.5, от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ 

„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ (Решение 

№329/12.05.2021г); 

 Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по 

процедура “Патронажна грижа +” на Оперативна програма “Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 (Решение №331/26.05.2021г). 

През отчетния период ОбС прие много решения от текущ 

характер, свързани с отдаване под наем или продажба на общински 

имоти, предоставяне на земя от общинския поземлен фонд, изменение 

на подробни-устройствени планове, общинския бюджет за 2021г и 

приемане на актуализация на бюджета и др. 

 Във връзка с пандемията от коронавируса COVID-19, 

предприетите противоепидемични мерки и предходни решения на 

общинския съвет, с Решения №269/28.01.2021г беше допълнен 

списъка на фирмите, които са освободени от заплащане на такси за 

ползване на терени общинска собственост за периода на въведените 

противоепидемични мерки на територията на община Дряново. С 

Решение №350/28.06.2021г ОбС даде съгласие за освобождаване от 

задължение за плащане на наем за градския басейн за 2021г на 

наемателя „ПОЛИКОМЕРС – СГ“ ЕООД; 

 С Решение №270/28.01.2021г, във връзка с Договор 

№240/31.10.2017г за извършване на обществен превоз на пътници 

на територията на Община Дряново, ОбС-Дряново даде съгласие за 

дотиране на „Хепи Транс 17“ ЕООД от общинския бюджет за 2021г в 

размер на 300 лева месечно, считано от 01.01.2021г до отмяна на 

противоепидемичната обстановка; 

 С Решение №321/27.04.2021г на Сдружение „Ловно-рибарското 

дружество „Стринава“ – Дряново бяха опростени всички задължения 

за целия срок на действие на договор за наем на имот публична 

общинска собственост №58 от 01.02.2018г и анексите към него, за 

сметка на извършения ремонт на имота и обстоятелството, че 
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наемателят не е ползвал помещенията във връзка с обявеното 

извънредно положение; 

 С Решение №277/28.01.2021г беше създадена нова социална 

услуга „Асистентска подкрепа“ в община Дряново, като делегирана 

от държава дейност, считано от 01.01.2021г. Финансирането и броят 

на потребителите на социалната услуга се определят съгласно 

Закона за държавния бюджет на Република България и е за 47 броя 

субсидирани потребители; 

 С Решение №347/28.06.2021г ОбС даде съгласие за въвеждане на 

задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в 

детската градина на територията на община Дряново, считано от 

началото на учебната 2021/2022г; 

 С Решение №288/26.02.2021г ОбС-Дряново одобри Процедура за 

кандидатстване по проект на местна инициатива „Красиво Дряново 

2021 – 2023г“; 

 С Решение №361/28.06.2021г ОбС даде съгласие да се изгради 

бюст-паметник на Никола Българенски в гр. Дряново; 

 С Решение №295/10.03.2021г беше дадено съгласие на 

Исторически музей - Дряново да участие в обявения от 

Министерство на културата прием на заявления за целева 

финансова подкрепа за извършване на специализирани 

консервационно - реставрационни дейности по недвижима културна 

ценност „Лафчиева къща“ за 2021г; 

 С Решение №296/10.03.2021г ОбС даде съгласие за ползване на 

общински имоти в землището на с. Скалско и с. Янтра от Фондация 

„Национален център за борба с бедствия и аварии“ за целите на 

изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода „Водено 

от общностите местно развитие“ в територията на МИГ „Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“; 

 С Решение №328/27.07.2021г беше дадено съгласие за издаване 

на запис на заповед от община Дряново в полза на Държавен фонд 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по сключено 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите 

местно развитие от подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

между сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в 

сърцето на Балкана“ и Управляващите органи на ПРСР 2014-2020г, 

ОПИК 2014-2020г, ОПОС 2014-2020г, ОПНОИР 2014-2020г, ОПРЧР 

2014-2020г; 

 С Решение №349/28.06.2021г ОбС даде съгласие за прекратяване 

на Договор №72 от 28.06.2011г за безвъзмездно право на ползване 

върху имот общинска собственост с НЧ „Надежда-1925“, с. 

Туркинча; 
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 В съответствие с чл.11 ал.1 на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинска администрация Дряново, Общинският съвет определи 

броя на заместник-председатели на ОбС–Дряново за мандат 2019-

2023г и избра за заместник-председатели Стефка Пенкова, Милен 

Стоянов и Галин Герганов (Решения №№286-287 от 26.02.2021г). 

 

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 2021г до ПК „Здравеопазване, 

социални дейности и жилищно настаняване” бяха подадени 3 молби. 

Молбите бяха разгледани в заседания на комисията, като и по трите 

молби беше взето решение за отпускане на еднократна 

финансова помощ за новородено дете (По 2 молби в размер на 

пълният размер от 650 лв и по 1 молба в размер на 325 лв). Няма 

молби, по които да е прието решение за отказ от отпускането на 

еднократната помощ. 

От отпуснатите 3 еднократни помощи: 1 е за първо дете, 2 са 

за второ дете. 
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През отчетният период общински съветници взеха участие в 

следните мероприятия на национално ниво: 

 Общо събрание на Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България на 16.06.2021г, гр. Правец 

/участвал Тодор Георгиев – председател на ОбС-Дряново/. 

 Заседание на постоянната комисия по устройство на територията и 

недвижимо културно – историческо наследство към НСОРБ на  

15.04.2021г, 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. 

 


