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ОТЧЕТ 
 

за дейността на Общински съвет - Габрово и неговите комисии 
за периода 11.11.2019г. – 31.07.2020г. 

 
Настоящият отчет е изготвен на основание и в изпълнение на чл. 27, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, както и на чл.10, ал.1, т.14 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. Информацията в него се отнася за 

дейността на Общински съвет - Габрово като цяло, както и тази на постоянните и временни 

комисии към съвета за периода от конституирането му на 11.11.2019 г. до края на месец юли 

2020 г. Съгласно разпоредбите на ЗМСМА, отчетът се разглежда в открито заседание и се 

разгласява на населението на общината. 

Като орган на местното самоуправление Общинският съвет приема решения в рамките на 

своята компетентност при спазване на изискванията на нормативната уредба и съобразяване с 

интересите на гражданите на община Габрово. 

Действащият Общински съвет за мандат 2019 г.- 2023 г. е конституиран на 11.11.2019 г. при  

провеждане на първото му заседание, свикано от Областния управител на област Габрово г-жа 

Невена Петкова. Съставът му е от 33 съветници от различни политически сили, както следва: 

 ПП ГЕРБ – 19 /деветнадесет/ съветника; 

 Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/ - 7 /седем/ съветника; 

 Коалиция Ние, Гражданите – 3 /трима/ съветника; 

 Местна коалиция ВМРО-Българско национално движение (ВМРО-БНД,СДС) - 3 /трима/ 

съветника; 

 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) – 1 

/един/ съветник. 

Подробни данни за поименния състав но Съвета, както и кратки биографични справки за 

общинските съветници могат да бъдат намерени на следния линк от секция „Общински съвет“  

на електронната страница на Община Габрово - https://gabrovo.bg/bg/page/57 

На заседанието проведено на 11.11.2019 г., избраните общински съветници положиха клетва 

съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА и подписаха клетвени листи. С решение №1 от 11.11.2019 г. за 

Председател на Общински съвет - Габрово беше избран инж. Климент Минков Кунев. 

Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Габрово 

/ОбС/, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинските 

съветници могат да образуват групи в състав най-малко от 2 души. След решения на групите 

общински съветници, в състава на ОбС бяха образувани 4 групи както следва: 

 Група общински съветници от „ ГЕРБ“ с Председател г-н Добромир Проданов; 

https://gabrovo.bg/bg/page/57
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 Група общински съветници от местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ“ с Председател 

г-н Николай Григоров; 

 Група общински съветници „ БУДНО ГАБРОВО“ с Председател г-жа Пепа Сомлева; 

 Група общински съветници от местна коалиция ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ (ВМРО-БНД-СДС) с Председател г-жа Диляна Стефанова. 

Подробна информация за състава на групите в Общински съвет - Габрово може да бъде 

намерена на следния линк от електронната страница на Община Габрово - 

https://gabrovo.bg/bg/page/1388  

На основание чл.15, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -

Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, беше 

създаден Председателски съвет в състав - Председателя на Общински съвет - Габрово и 

Председателите на групи общински съветници. 

На извънредно по своя характер заседание, проведено на 20.11.2019 г., с Решение № 5 от 

20.11.2019 г., Общински съвет - Габрово определи численият състав на Постоянните комисии 

към съвета да се състои от 7 /седем/ общински съветника, всяка с Председател и Заместник-

председател, както и поименния състав на Комисиите, както следва: 

 Комисия „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ЕВРОПРОЕКТИ”: 

Председател: Диана Гатева  

Заместник-председател: Кирил Динков  

Членове: Митко Димитров, Стефан Трифонов, Веселин Данчев, Лена Енева, 

Николай Григоров  

 Комисия „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, СТОПАНСКИ 

ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ”:  

Председател: Симеон Ценкуловски  

Заместник-председател: Стефан Трифонов  

Членове: Владимир Влаев,  Димитър Михайлов, Ивелин Стоянов, Тодор Тодоров, 

Здравко Кънчев  

 Комисия „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“:  

Председател: Лена Георгиева  

Заместник-председател: Лена Енева  

Членове: Симеон Ценкуловски, Добромир Проданов, Сашко Станчев, Тодор 

Тодоров,  Пепа Сомлева  

 Комисия „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО“:  

Председател: Митко Димитров  

Заместник-председател: Диляна Стефанова 

Членове: Лена Георгиева, Грета Господинова-Станева, Даница Янакиева, Иван 

Христов, Здравко Кънчев  

 Комисия „ТРАНСПОРТ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:  

https://gabrovo.bg/bg/page/1388
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Председател: Владимир Влаев 

Заместник-председател: Димитър Михайлов 

Членове: д-р Мирослав Стоянов, Кирил Динков, Ивелин Стоянов, Николай 

Григоров, Донка Колева  

 Комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ”:  

Председател: Мариана Кръстева 

Заместник-председател: Йордан Ташков  

Членове: Минка Минчева, Йордан Белев, Цветомир Цанков, Диляна Стефанова, 

Пенка Петрова  

 Комисия „ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“:  

Председател: Сашко Станчев  

Заместник-председател: Веселин Данчев 

Членове: Диана Гатева, Светла Григорова, Минка Минчева, д-р Анелия Толева, 

Цветомир Цанков  

 Комисия „МЛАДЕЖТА И СПОРТА“:  

Председател: Добромир Проданов 

Заместник-председател: Грета Господинова-Станева 

Членове: Даница Янакиева, Йордан Белев, Ивелин Николов, Пенка Петрова, Иван 

Христов  

 Комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“:  

Председател: д-р Мирослав Стоянов 

Заместник-председател: Светла Григорова  

Членове: Йордан Ташков, Мариана Кръстева, д-р Анелия Толева, Донка Колева, 

Пепа Сомлева 

 

С Решение № 6 от 20.11.2020 г. Общински съвет - Габрово определи Постоянна комисия 

по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество /ЗПКОНПИ/ от 5 /пет/ общински съветника, в това число и председател, като 

определи и състава и, както следва: 

Председател: Митко Димитров 

Членове: Лена Енева, Диляна Стефанова, Иван Христов, Ивелин Стоянов 

 

Комисията разглежда всички декларации, които общинските съветници и кметовете на 

малките населени места следва да подават в изпълнение на ЗПКОНПИ, като при наличие на 

основание, изготвя информация за производството по установяване на конфликт на интереси. 

През отчетния период от Комисията не е установен случай, налагащ последното. 

 

С Решение № 14 от 30.01.2020 г., Общински съвет - Габрово определи поименен състав 

на Комисията по предложения за почетни граждани и носители на почетния знак на Габрово, 

със състав от общински съветници, експерти от общинска администрация, ръководители на 

културни институти, институции и сдружения, както следва:  
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Председател -  Лена Георгиева – общински съветник 

Членове:  

Минка Минчева, Йордан Ташков, Иван Христов, Веселин Данчев, Пенка Петрова, 

Донка Колева – общински съветници  

Галина Витанова – началник отдел „Протокол и връзки с обществеността“, 

Кристиян Любенов – юрисконсулт в отдел „Правен”, Стефан Ганев – главен експерт в 

отдел „Култура и туризъм” – експерти от състава на общинска администрация. 

Красимира Чолакова – директор на Регионален исторически музей – Габрово  

Цветомира Койчева – началник отдел „Държавен архив” – Габрово  

Иван Господинов – Сдружение „Нашето ПО-ГОЛЯМО ГАБРОВО“  

 

Комисията е стартирала работата си по изготвяне на проект за изменение и допълнение 

на Статута за целите, принципите и критериите при обявяване на официални отличия на 

Община Габрово, като към края на отчетния период все още не е приключила . 

 

По искане на Окръжен съд - Габрово и на основание разпоредби от Закона за съдебната 

власт, с Решение № 36 от 20.12.2020 г., Общински съвет - Габрово избра 7 членна комисия в 

състав: 

Председател: Владимир Влаев 

Членове: Светла Григорова, Лена Георгиева, Донка Колева, Пенка Петрова, 

Цветомир Цанков и Веселин Данчев. 

 

Комисията извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за 

Районен съд,  изслуша допуснатите кандидати, състави протокол за работата си и доклад от 

изслушването. Кандидатите вече са одобрени от съдебната институция и са в състава на 

съдебните заседатели.  

 

С Решение №13 от 30.01.2020 г. Общински съвет - Габрово създаде Комисия за развитие 

на библиотечно-информационното обслужване на гражданите със състав както следва: 

Председател: Мариана Кръстева - общински съветник 

Членове: Минка Минчева, Пенка Петрова, Цветомир Цанков, Диляна Стефанова 

– общински съветници, както и Стефан Ганев - главен експерт в отдел „Култура и 

туризъм“  и Пламен Христов – секретар - библиотекар на НЧ “Васил Левски – 1922“, с. 

Яворец. 

През отчетния период Комисията е провела едно заседание, в рамките на което новите 

членове в състава са се запознали с характера на задачите си, като са определили и начина на 

свикване и провеждане на заседанията в бъдеще. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, чл. 16 от Правилника за 

прилагането му и писмо вх. № АПИО-04-29-3/21.02.2020 г. от изпълнителния директор на 
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Националния компенсационен жилищен фонд, с Решение № 82 от 30.04.2020 г., Общински 

съвет – Габрово определи броя на членовете на местната комисия и състава й, както следва:  

Председател: Мария Йозова - Заместник-кмет на Община Габрово  

Членове: Радостина Кожухарова - началник отдел „Правен” Община Габрово, 

Грета Косева – главен експерт при Община Габрово, Маринела Коева – старши експерт 

при  Община Габрово,  Диана Николова - началник отдел УЧР при Община Габрово, 

Диляна Стефанова - общински съветник, Димитър Михайлов - общински съветник. 

Решението е изпратено на Управителния съвет на Националния компенсационен 

жилищен фонд /НКЖФ/ за утвърждаване и обнародване в “Държавен вестник”. 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, постоянните комисии /ПК/ 

разглеждат предложенията за решения и постъпилите материали в Общинския съвет на свои 

заседания, според тяхната компетентност. Значителна част от работата на Съвета се извършва 

именно в комисиите. Комуникацията между Общински съвет и Община Габрово и добра, 

поради което дебатите при разглеждането на проектите за решения в присъствието на 

докладчици от общинската администрация, са ефективни, дават възможност за навременно 

коригиране на текстовете, съществени редакции, формиране на становища и накрая 

определяне вота на общинските съветници. Отчетена е необходимостта от присъствие на 

представители на ръководството на Общината при подготовката на някои по-важни или 

непопулярни решения.  

През отчетния период, Общинският съвет е провел 12 /дванадесет/ заседания, от които 9 

/девет/ редовни и 3 /три/ извънредни. Видно от кворума на заседанията, всички общински 

съветници се отнасят отговорно към работата си и участват активно в работата на комисиите, в 

чиито състав са, както и в сесиите на Съвета, независимо от техния характер. През периода не 

са регистрирани отсъствия без уважителни причини. Няма и случаи на непроведени заседания 

на Съвета или на ПК поради липса на кворум. 

При подготовката на заседанията, след съответните решения на Председателския съвет, към 

всяка от комисиите са насочвани за разглеждане и обсъждане материали и проекти за решения. 

Проектите на нормативни документи и Правилници, както и на стратегически документи са 

разглеждани във всяка от ПК.  В резултат на това, всички ПК са провели по девет редовни 

заседания.  

Поради характера на най-често обсъжданите въпроси, най-голям брой проекти за решения са 

разгледани в ПК „Бюджет, финанси и европроекти” и ПК „Общинска собственост, 

инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм”! 

През периода 11.11.2019 г. – 31.07.2020 г. Общински съвет Габрово е приел 216 /двеста и 

шестнадесет/ броя Решения. Поради разнообразния им характер, класифицирането им може 

да се направи по различни начини. Най-общо разпределение е представено по-долу, като 

някои от тях, поради естеството им са причислени в повече от една категории. 
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 Решения, пряко и косвено свързани с бюджета на Община Габрово – 32 броя, по-

значимите от които, хронологично подредени, са следните: 

- Приемане на актуализиран бюджет на Община Габрово към 30 септември 2019 г. 

- Актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на Община Габрово за 

2019 г.; 

- Одобряване на разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови 

отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на 

битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в общината за 2020 г.; 

- Поемане на дългосрочен общински дълг, под формата на финансов инструмент с 

цел осигуряване на част от средствата за реализацията на проект “ЕМО “Етър” - 

музей за креативен културен туризъм“ и проект “РИМ – Габрово – познание, 

участие, преживяване“; 

- Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за 2020 г. за 

изплащане на финансова помощ при раждане/осиновяване на дете; 

- Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово г. за финансово 

подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 

проблеми, живущи на територията на Община Габрово за 2020 г.; 

- Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за 

подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” 

ЕООД – гр. Дряново, живущи на територията на община Габрово за 2020 г.; 

- Приемане на актуализиран бюджет на Община Габрово към 31 декември 2019 г.; 

- Приемане бюджет на Община Габрово за 2020 г.; 

- Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021 – 2023 г.; 

- Облекчаване финансовата тежест на пряко засегнатите лица от въведеното 

извънредно положение на територията на Република България; 

- Предоставяне на средства от бюджета на Община Габрово на МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова“; 

- Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен кредит, с 

цел реализацията на проект „Преустройство и развитие на сувенирен магазин“ в 

Музей „Дом на хумора и сатирата“; 

- Създаване на „Общински социален фонд "COVID-19“ (ОбСФ COVID-19) за 

подпомагане на нуждаещи се лица и семейства, изпитващи затруднения в 

резултат на икономическите последствия от въздействието на пандемията от 

COVID-19. С решението е създадена комисия в състав: Председател: инж. 

Климент Кунев – председател на Общински съвет- Габрово, Зам.-председател: д-

р Мирослав Стоянов – председател на ПК „ЗСП“ и членове - г-жа Галя Врачанова 

- Златева – директор РДСП Габрово, Радослава Христова – директор ДСП - 

Габрово, Нела Рачевиц – зам.- кмет на Община Габрово, Цвета Барашка – 

директор ДБТ - Габрово, Георги Маринов – началник на РУО – Габрово. Задачата 

на комисията е да разглежда окомплектованите от общинска администрация 
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заявления за подкрепа чрез Общински социален фонд COVID-19 и взема решения 

за одобряването им или за отказ за подпомагане. През отчетния период, 

Комисията е провела седем заседания, разгледала е 65 броя заявления и е 

одобрила 34 броя от тях; 

- Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 март 2020 г.; 

- Актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на Община Габрово за 

2020 г.; 

- Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за краткосрочен кредит, 

с цел осигуряване средства за авансово финансиране/рефинансиране на 

безвъзмездната помощ на Община Габрово за реализацията на проект „Развитие 

на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“; 

- Освобождаване от постоянна такса за ползване на детски ясли и детски градини 

на територията на община Габрово за месец май 2020 г.; 

- Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2020 г. и на инвестиционната 

програма; 

- Съгласие за разходване до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 

и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки 

по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето; 

- Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2019 г.; 

- Актуализиран бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община 

Габрово за 2020 година към 30 юни 2020 г.; 

 

 

 Решения, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост – 103 броя, 

по-значимите от които, хронологично подредени, са следните: 

- Закупуване на недвижим имот, собственост на частни лица от Община Габрово 

на основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС (гр. Габрово, ул. "Отец Паисий' № 4). 

Придобиването на имота дава по-добра възможност на Общината да планира 

реорганизация и реконструкция на Централния пазар в града и свързаната с него 

инфраструктура; 

- Одобрение на решение на кмета на Община Габрово за откриване на процедура 

за определяне на концесионер на концесия на обекти, собственост на Община 

Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн 

в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“; 

- Учредяване безвъзмездно право на ползване на РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС ЕООД, 

върху част от имот - частна общинска собственост с адрес гр. Габрово, ул. "Райчо 

Каролев" № 2, ет. 4, офис № 32; 

- Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община 

Габрово за периода 2020-2023 г.; 
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- Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2019 г. и приемане на Програма за 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г.; 

- Предоставяне за управление на В и К обектите, системите и съоръженията – 

общинска собственост на Асоциацията по В и К за обособена територия област 

Габрово; 

- Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща 

се в OУ „Неофит Рилски”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок – 

разливочна за ученическо хранене; 

- Застраховане на имоти частна общинска собственост на основание чл. 9, ал. 2 от 

ЗОС; 

- Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физически лица чрез 

откупуване частта на физическите лица на основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 

61, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово. Решението касае 

съсобственост в ПИ 14218.510.596 в рамките на централния пазар в града. С 

установяване на собственост върху целия имот, Община Габрово разширява 

възможностите си за изграждане на закрити или полузакрити пазарни площи; 

- Допълване и изменение на Решение № 202/26.09.2019 г. на Общински съвет - 

Габрово. Решението дава възможност за замяна на част от общински имот с част 

от имот частна собственост, което позволява изграждането на продължение на 

ул. Алекси Димов; 

- Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии 

собственост на Община Габрово; 

- Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Рeгионална 

занаятчийска камара“ Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост, 

находящ се на ул. "Радецка" № 23, гр. Габрово; 

- Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионална колегия на 

българска асоциация на зъботехниците - Габрово, върху част от имот - частна 

общинска собственост  на ул. "Райчо Каролев" №2, ет.4, гр. Габрово; 

- Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Национална 

асоциация на сляпо-глухите в България “, Териториална организация гр. Габрово, 

върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Юрий 

Венелин “ № 16, гр. Габрово; 

- Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 

2001” Габрово, върху част от имот – частна общинска собственост на ул. Радецка 

№ 18, ет. 3; 

- Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Просвета – 

1951“ кв. Златари, гр. Габрово, върху имот - частна общинска собственост – сграда 

в кв. Златари, гр. Габрово; 
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- Предоставяне безвъзмездно за управление имот – публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Габрово, ул. "Юрий Венелин" № 7 /бивша сграда на 

НУ „Васил Левски“/ на Регионален исторически музей – Габрово; 

- Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово 

и предоставяне под наем на общинско жилище от групата „Ведомствени жилища, 

на основание чл. 27, ал. 2 от НУРУЖННОЖ. Жилището се предоставя на лекар от 

друго населено място, който към момента е в състава на медиците от МБАЛ „Д-р 

Тота Венкова“; 

- Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо 

Ботев – 2008“ с. Гарван, община Габрово, върху имот - частна общинска 

собственост – сграда в с. Гарван; 

 

Основната част от останалите неупоменати по-горе други решения, свързани с 

управление и разпореждане с общинска собственост са Решенията за продажба 

на общински имоти, продажба на общински жилища на собствениците им, 

предоставяне на земеделски земи за ползване или възстановяване на 

собственици, решения за откриване на тръжни или конкурсни процедури за 

отдаване под наем на общински обекти.  

 

 Решения, свързани с Дружества с общинско участие и Общински предприятия – 13 

броя, по-значимите от които, хронологично подредени, са следните: 

- Решение за определяне на представители на Община Габрово в търговски 

дружества, в които Общината е акционер или съдружник, за мандат 2019 г. – 2023 

г.   

1. В Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД, гр. Габрово – Таня 

Христова – Кмет на Община Габрово; 

2. В Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. 

Габрово – Кирил Динков – общински съветник; 

3. В Общото събрание на акционерите на „Централ газ” АД, гр. Габрово – 

Стефан Трифонов – общински съветник;  

4. В Общото събрание на съдружниците в „Хлебозавод” ООД, гр. Габрово 

– Симеон Ценкуловски - общински съветник;  

5. В Общото събрание на съдружниците на „Корпорация Развитие” - КДА, 

гр. София – Грета Господинова-Станева – общински съветник; 

6. В Общото събрание на акционерите на „Узана Тур” АД, гр. Габрово – д-

р Мирослав Стоянов – общински съветник; 

7. В Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София 

– Митко Димитров – общински съветник; 

8. В Общото събрание на акционерите на „Нова Деница” АД, гр. София – 

Сашко Станчев - общински съветник; 
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9. В Общото събрание на акционерите „ОББ” АД, гр. София – Диана Гатева 

– общински съветник; 

10. В Общото събрание на съдружниците на „Мраз” ООД, гр. Габрово – 

Йордан Белев - общински съветник; 

- Подновяване срока на договор за възлагане управлението на “Регионален 

хоспис” ЕООД - Габрово. С това Решение за срок от три години е продължен 

договора с г-жа Нели Тодорова, при чието управление дружеството постига 

добри резултати; 

- Приемане на годишен отчет за дейността, Инвестиционна програма за 2020 г., 

счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, 

отчет за паричните потоци по прекия метод, представени от „Диагностично 

консултативен център - 1” ЕООД; 

- Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и 

баланс и Инвестиционна програма за 2020 година на „Регионален хоспис” ЕООД. 

- Одобряване на Бизнес програма за развитието и дейността на „Регионален 

хоспис“ ЕООД за периода 2020 – 2023 г.; 

- Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от 

независим одитор за 2019 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните 

потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, 

справка за начислените и преведени в Община Габрово наеми и справка за 

нетекущите /дълготрайните/ активи, представени от „Общински пътнически 

транспорт” ЕООД; 

- Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за 

становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД. 

- Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за 

становище по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р 

Тота Венкова” АД; 

- Подновяване срока на договора за възлагане управлението на “Диагностично - 

консултативен център І Габрово” ЕООД – Габрово. За срок от 3 години е удължен 

договора с д-р Нели Ноева, при чието управление общинското дружеството 

показва добри резултати; 

- Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за 

становище по свиканото Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД; 

Основната част от останалите неупоменати по-горе решения в тази категория, 

касаят участия в общи събрания на дружества, в които Община Габрово 

притежава миноритарен дял. Характерът на дейността на тези дружествата не 

предполага непременно участието на Община Габрово и те трайно не 

разпределят дивиденти, поради което е разумно да се намери благоприятен 

начин за прекратяване на участието на Община Габрово в тях. По отношение на 

тези дружества, последното остава основна цел. 
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 Решения, свързани с транспорта – 5 броя; 

- Подписване на Запис на заповед във връзка с удължаване срока за реализиране 

на проект BG16RFOP001-1.016-00003 „Развитие на устойчив градски транспорт на 

град Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. Решението дава възможност на Общината да продължи изпълнението на 

проекта до постигане на заложените цели; 

- Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за краткосрочен кредит, 

с цел осигуряване средства за авансово финансиране/рефинансиране на 

безвъзмездната помощ на Община Габрово за реализацията на проект „Развитие 

на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“. Последното позволява на 

Общината да разплати доставката на 8 броя екологични автобуси за габровския 

градски транспорт, които на по-късен етап ще бъдат верифицирани; 

- Определяне на зони за платено паркиране на територията на гр. Габрово. С това 

решение на практика се осигурява възможност на ОП „Паркиране и репатриране“ 

да стартира дейността си на терен, като се осигурява регламент и ред в 

организацията на паркиране в центъра на гр. Габрово, както и се подобрява 

пропускливостта на основни улици в обхвата на зоните. Въвежда се и регламент 

за ползването им от гражданите, обитаващи жилищни имоти в едни от най-

натоварените от МПС градски зони; 

- Временна организация на услугата Обществен превоз на пътници. Решението е в 

отговор на намалените пътникопотоци в линиите от организирания обществен 

транспорт и в търсене на баланс между приходите и разходите на транспортния 

оператор в периода на въведеното извънредно положение, а в последствие и на 

извънредната епидемиологична обстановка в страната; 

- Промяна Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за 

ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, в участъка от път II-44 от 

разклона за кв. Войново до начало гр. Габрово. Решението е от изключителна 

важност за живущите и упражняващи дейност в кв. Войново и Западната 

индустриална зона на града наши съграждани. С него се постига възможност 

последните да пътуват от и до другите градски зони без за това да заплащат 

винетни такси. 

Общински съветници от групите „ГЕРБ“, Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ“ и 

Местна коалиция ВМРО-Българско национално движение (ВМРО-БНД-СДС), по тяхно 

желание, участват в работна група за анализ и разработване на проект за промяна на 

общинската транспортна схема, създадена със заповед на кмета на Общината.  

 

 Решения за приемане на нови и промяна на съществуващи Наредби и Правилници – 

16 броя, както следва: 
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- Приемане на Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, 

които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите 

на територията на община Габрово - второ четене; 

- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 

от ЗМДТ – първо и второ четене; 

- Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Регионален 

етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово; 

- Приемане на изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността 

на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“ и 

утвърждаване числеността на персонала в предприятието; 

- Изменение на Правилника за устройството и дейността на Габровски камерен 

оркестър, приет с Решение № 135/27.07.2017 г. на Общински съвет – Габрово; 

- Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация – първо и второ четене; 

- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой 

и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово - 

първо и второ четене. С изменението се въвежда ползването на електронни 

талони за паркиране, за първи път в страната, което е удобно за ползвателите на 

услугите и елиминира възможността за фалшифициране и злоупотреби с 

предходните хартиени талони. Създава се и възможност за живущите в зоните, 

по приложим и удобен начин, да заявяват ползването на талон за различните 

свои автомобили; 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество – първо четене и второ 

четене. Измененията подобряват реда за отдаване под наем на движими вещи – 

общинска собственост; 

- Приемане на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на 

територията на община Габрово – първо и второ четене. Този дългоочакван 

нормативен документ, създава приложим регламент за поставяне на обекти, 

които съгласно националната нормативна уредба попадат в категорията 

„Преместваеми обекти“. Последното създава отново възможност за обявяване 

на търгове и конкурси за отдаване под наем на общински имоти и насърчава 

частната инициатива, за дейности, възможни за изпълнение в такива обекти. 

Скоро след приемане на тази Наредба, Община Габрово проведе процедури от 

този тип за обособени места в обхвата на стадион „Априлов“, ул. “Златна нива“ и 

парка в кв. Колелото; 

- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда 

и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение 

на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово – първо 
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и второ четене. Измененията са в полза на всички спортни клубове, чиято дейност 

общината подпомага, въвеждат гъвкав механизъм за авансово и навременно 

получаване на средства и разширяват кръга от присъщи за спортните сдружения 

дейности, които Община Габрово може да финансира; 

 

 Решения за приемане на стратегически за Община Габрово документи и съответните 

отчети – 8 броя: 

- Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община 

Габрово за периода 2020-2023 г.; 

- Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2019 г. и на Програма за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г.; 

- Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта на Община 

Габрово за 2019 г. 

- Приемане на годишен Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план 

за развитие на община Габрово 2014-2020 за 2019 г. 

- Приемане на Отчет на изпълнените дейности през 2019 г., съгласно приетата 

„Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на 

действие 2016-2020 г. 

- Приемане на Отчет за 2019 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за 

развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023 г. 

- Приемане на Краткосрочна Програма за насърчаване на използване на енергия 

от възобновяеми източници и биогорива на Община Габрово за периода 2020 – 

2022 г.; 

- Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2021 

г.; 

 

 Решения за участия на Общината в програми и проекти – 9 броя. По-долу са посочени 

онези от тях, които не са описани в горните категории: 

- Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по процедура 

„Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ към 

Министерство на образованието и науката, съфинансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 

г.; 

- Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2020 г. с 

обект за финансиране Благоустрояване дворни площи ДГ Младост - I-ви етап; 

- Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2020 г. с 

обект за финансиране Спортно хале (акробатика, лека атлетика и бокс) в 

комплекс „Христо Ботев“, Габрово - преустройство на подпокривно пространство 

в зали за тенис на маса и бойни спортове; 



14 
 

- Кандидатстване по схема за насърчаване употребата на електромобили, 

Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд. На 

по-късен етап, поради очаквано неизпълнение на приходната част на бюджета, в 

следствие пандемията от коронавирус, Решението беше отменено от Общинския 

съвет; 

- Допълнение и изменение на Решение № 223/17.10.2019г. на Общински съвет - 

Габрово, с което се дава съгласие проект „ФестивалНо в Квартала“ да се 

изпълнява в партньорство със сдружение Осло Интернешънъл Хъб, Народно 

читалище „Будителите 2017“ и Фондация „От БГ“; 

- Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Повишаване 

качеството на грижа и подкрепа на децата и младежите с увреждания, настанени 

в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – Габрово, чрез закупуване на 

специализирано оборудване и обзавеждане“, по Фонд „Социална закрила“ – 

Министерство на труда и социалната политика; 

- Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Осигуряване на 

допълнителни условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и 

младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община 

Габрово“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ – Министерство на труда и 

социалната политика. 

 

 Решения, свързани с културата, образованието и туризма – 26 броя, по-значимите от  

които са изброени хронологично, макар и някои от тях да са вече посочени и в други 

категории, както следва: 

- Предоставяне под наем, на основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ, на общинско 

жилище от групата  „Ведомствени жилища“, с административен адрес в гр. 

Габрово, ул. „Свищовска“ № 76, вх. А, ет. 1, ап. 3. Жилището се предоставя под 

наем на РЕМО „Етър”, за срок от 5 години, за осигуряване на възможност за 

временно настаняване на участници в различни инициативи на музея; 

- Поемане на дългосрочен общински дълг, под формата на финансов инструмент с 

цел осигуряване на част от средствата за реализацията на проект “ЕМО “Етър” - 

музей за креативен културен туризъм“ и проект “РИМ – Габрово – познание, 

участие, преживяване“. Последното осигурява възможност за подобряване на 

културно-историческия туристически продукт, с цел привличане на туристи на 

територията на общината; 

- Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Регионален 

етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово; 

- Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на 

територията на община Габрово през 2019 г. и приемане на Програма за развитие 

на туризма на територията на община Габрово през 2020 г.; 

- Изменение на Правилника за устройството и дейността на Габровски камерен 

оркестър, приет с Решение № 135/27.07.2017 г. на Общински съвет – Габрово; 
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- Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен кредит, с 

цел реализацията на проект „Преустройство и развитие на сувенирен магазин“ в 

музей „Дом на хумора и сатирата“. Очаква се изпълнението на проекта да повиши 

интереса към музея и да увеличи приходите му от продажби; 

- Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена 

част от имот - публична общинска собственост, представляваща Работилница за 

домашни занятия в РЕМО „Етър”, разположена на втори етаж в къща - Кожухарска 

работилница; 

- Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Осигуряване на 

допълнителни условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и 

младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община 

Габрово“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ – Министерство на труда и 

социалната политика; 

- Предоставяне под наем, на основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ, на общинско 

жилище от групата „Ведомствени жилища“, с административен адрес в гр. 

Габрово, ул. „Орловска” № 81, вх. С, ет. 1, ап. 21. Жилището се  предоставя под 

наем на Музей „Дом на хумора и сатирата” и осигурява за възможност за 

временно настаняване на участници в различни инициативи на музея; 

- Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.778.43, находящ се 

в местност „Узана“, община Габрово); 

- Предоставяне безвъзмездно за управление имот – публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Габрово, ул. "Юрий Венелин" № 7 /бивша сграда на 

НУ „Васил Левски“/ на Регионален исторически музей – Габрово; 

- Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за 

становище по свиканото Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД; 

 

 Решения, свързани с устройство на територията – 26 броя, с по-голяма обществена 

значимост, от които са следните: 

- Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 

план /ПП/ за външно ел. захранване - кабелна линия СрН извън границите на 

урбанизираната територия на гр. Габрово за БКТП 630 kVA, 20/0.4 kV за обект: 

„Производствена база и складове“ в УПИ ІV-581, кв. 69 по плана на гр. Габрово, 

СЗ-ІІ ч; 

- Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 

застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.81.3 по КК на гр. Габрово и ПИ с 

идентификатор 14218.81.6 по КК на гр. Габрово, във връзка с промяна 

предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за рекреационни 

дейности“; 

- Решение за запазване на строежи с временен устройствен статут, изградени по 

реда на отменения ППЗТСУ; 
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- Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация 

и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и 

регулационен план за част от кв. 1 и кв. 2 по плана на с. Ясени, община Габрово; 

- Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за 

външно ел. захранване – кабелна линия СрН извън границите на урбанизираната 

територия на гр. Габрово за БКТП 630 kVА, 20/0.4 kVА за обект: „Производствена 

база и складове“ в УПИ IV-581, кв.69 по плана на гр. Габрово-СЗ, II ч.; 

- Приемане на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на 

територията на община Габрово – първо четене и второ четене; 

- Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на 

услуги и права на територията на Община Габрово на "ДЖИ ПЛАСТ" ООД. 

Решението е свързано с поет ангажимент от страна на дружеството за изграждане 

на публична инфраструктура; 

- Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за 

трасе на водопровод извън границите на урбанизираната територия на гр. 

Габрово до ПИ с идентификатор 14218.95.653 по КК на гр. Габрово, м-т „Шенини“; 

- Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 

застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 87120.17.406 по КК на с. Яворец, м-т 

„Баир меше“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на 

земеделска земя за неземеделски нужди – за „овчарник“; 

- Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) и план-

схема за изграждане на кабелна линия СрН между ТП „Кряковци“, гр. Габрово и 

ТП „Богданчовци“, община Габрово. 

- Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 

застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.79.6 по КК на гр. Габрово, м-т 

„Гатевото“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за 

неземеделски нужди - „за спортни дейности“; 

- Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 

застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.81.13 по КК на гр. Габрово, м-т 

„Азмака“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за 

неземеделски нужди - „за жилищна сграда със стаи за настаняване на туристи и 

заведение за хранене“; 

 

Останалата част от Решенията в сферата на териториалното устройство са 

свързани основно с разрешения за изработване на Подробни устройствени 

планове - Планове за застрояване, във връзка с промяна на предназначението  на 

земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“. Това 

позволява на частните инвеститори да изградят жилищни сгради и обособят 

имоти с висок комфорт на обитаване, но често носи след себе си риск от бъдещи 
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разочарования и несгоди, свързани с липсата на скъпоструваща публична 

транспортна и ВиК инфраструктура.  

 

 Решения, свързани с участието на Общински съвет и Община Габрово в асоциации и 

сдружения – 6 броя: 

- Определяне на представител и заместник-представител на Община Габрово в 

Общото събрание на РСО „Централна Стара планина“ – съответно г-жа Таня 

Христова – кмет на Община Габрово и  инж. Климент Кунев – председател на 

Общински съвет – Габрово; 

- Определяне на представител на Общински съвет - Габрово в Областния съвет за 

развитие. За представител е определен инж. Климент Кунев – председател на 

Общински съвет – Габрово; 

- Определяне на представител и делегат на Общински съвет - Габрово в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България 

/НСОРБ/. Определен е инж. Климент Кунев – председател на Общински съвет -

Габрово; 

- Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет - Габрово в 

Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република 

България; 

- 2 броя Решения за изразяване на предварително писмено съгласие за становище 

по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в 

обособена територия на „В и К” ООД – Габрово; 

Определените от Общински съвет представители и делегати са участвали във всички 

организирани срещи и събрания, които до момента, вероятно поради ограниченията, 

свързани с пандемията от коронавирус COVID-19, са ограничени по брой и честота на 

провеждане, сравнено с предходни периоди. В първите месеци на 2020 г. бяха 

проведени отчетно-изборни събрания в Националното сдружение на общините в 

Република България и Национална асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България. Избрани са нови управителни и контролни съвети. 

 Решения, свързани със здравеопазване, социални дейности и спорт – 36 броя, сред  

които изброени хронологично /някои от тях вече посочени в други категории/ са 

следните:  

- Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по процедура 

„Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ към 

Министерство на образованието и науката, съфинансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 

г. Предвидено е дворно място с изградени в него сгради – Летен театър и 

амфитеатър, да бъде обект на интервенция по проекта. Последното, освен 

обществени ползи в социалната сфера, ще позволи и възстановяване на 
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емблематичната сграда на Габровския летен театър, която от години е без 

функция и в лошо състояние; 

- Одобрение на решение на кмета на Община Габрово за откриване на процедура 

за определяне на концесионер на концесия на обекти, собственост на Община 

Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн 

в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“. С Решението се цели разрешаване на проблеми 

свързани с ползването на басейна в ПМГ, както и възстановяване на този в СУ 

„Отец Паисий“, който не се ползва вече 10 години и се нуждае от мащабен ремонт 

и обновяване; 

- Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за 2020 г. за 

изплащане на финансова помощ при раждане/осиновяване на дете; 

- Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово г. за финансово 

подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 

проблеми, живущи на територията на Община Габрово за 2020 г.; 

- Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за 

подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” 

ЕООД – гр. Дряново, живущи на територията на Община Габрово за 2020 г.; 

- Подновяване срока на договор за възлагане управлението на “Регионален 

хоспис” ЕООД - Габрово. Решението е за подновяване на договора за управление 

на дружеството с г-жа Нели Тодорова за срок от три години; 

- Разкриване на социална услуга в общността, местна дейност „Кризисна социална 

кухня“, с капацитет 400 места, считано от 30.03.2020 г.; 

- Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността „Домашен социален 

патронаж“ от 300 на 350 места, считано от 01.04.2020 г.; 

- Предоставяне на средства от бюджета на Община Габрово на МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова“. Решението за целево предоставяне на средства в размер на 30000 

/тридесет хиляди/ лева, които болницата да използва за закупуване на 

медицинска техника и апаратура за справяне с новия коронавирус COVID-19; 

- Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Повишаване 

качеството на грижа и подкрепа на децата и младежите с увреждания, настанени 

в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – Габрово, чрез закупуване на 

специализирано оборудване и обзавеждане“, по Фонд „Социална закрила“ – 

Министерство на труда и социалната политика; 

- Създаване на „Общински социален фонд "COVID-19“ (ОбСФ COVID-19) за 

подпомагане на нуждаещи се лица и семейства, изпитващи затруднения в 

резултат на икономическите последствия от въздействието на пандемията от 

COVID-19. Фондът е с първоначално определен размер от 30000 лева, като чрез 

този инструмент до края на месец юли са подпомогнати с ваучери за храна 34 

габровски семейства, с общ брой на членовете - 104 лица, от които 57 деца; 

- Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център – Габрово за 2019 г.; 
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- Приемане на годишен отчет за дейността, Инвестиционна програма за 2020 г., 

счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, 

отчет за паричните потоци по прекия метод, представени от „Диагностично 

консултативен център - 1” ЕООД; 

- Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и 

баланс и Инвестиционна програма за 2020 година на „Регионален хоспис” ЕООД. 

- Одобряване на Бизнес програма за развитието и дейността на „Регионален 

хоспис“ ЕООД за периода 2020 – 2023 г.; 

- Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Национална 

асоциация на сляпо-глухите в България “, Териториална организация гр. Габрово, 

върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Юрий 

Венелин “ № 16, гр. Габрово; 

- Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2021 

г.; 

- Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за 

становище по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р 

Тота Венкова” АД; 

- Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Осигуряване на 

допълнителни условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и 

младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община 

Габрово“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ – Министерство на труда и 

социалната политика; 

- Съгласие за разходване до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 

и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки 

по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето; 

- Подновяване срока на договора за възлагане управлението на “Диагностично - 

консултативен център І Габрово” ЕООД – Габрово. Решението е за подновяване 

на договора за управление с д-р Нели Ноева за срок от три години; 

- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда 

и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение 

на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово – първо 

и второ четене; 

- Приемане на Изменение и допълнение на план за действие за общинските 

концесии на Община Габрово за 2019 - 2020 г., свързан с възможността за 

концесиониране на общинските басейни в МПГ и СУ „Отец Паисий“; 

Общински съвет е приел и няколко решения за отпускане на индивидуална финансова 

помощ на нуждаещи се наши съграждани, за настаняване в  „Регионален хоспис“ ЕООД. 

 Други Решения – 19 броя, от които с по-голяма обществена значимост са следните: 

- Определяне пълномощията на кметските наместници в Община Габрово; 
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- Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община 

Габрово през 2019 г.; 

- Участие на Община Габрово в Петата процедура по присъждане на Европейски 

етикет за иновации и добро управление на местно ниво; 

- Проведена процедура за изслушване и определяне на съдебни заседатели за 

Районен съд - Габрово. 

 

Всички приети от Общинския съвет - Габрово Решения и приложенията към тях, могат да бъдат 

намерени на следния линк към секция „Общински съвет“ от електронната страница на Община 

Габрово - https://gabrovo.bg/bg/page/274  

През отчетния период, по реда, предвиден в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, от граждани и общински съветници са направени общо 32 броя питания до 

кмета на общината, отговорите на които са изчитани в заседанията и са публикувани в 

електронната страница на Община Габрово. Пълна информация за питанията, авторите им и 

съответните отговори, може да бъде намерена на следния линк от електронната страница на 

Общински съвет - Габрово https://gabrovo.bg/bg/page/276  

През месец март 2020 г., поради възникналата пандемия от нов коронавирус COVID-19 и 

последвалото извънредно положение, а по-късно извънредна епидемиологична обстановка, 

Общински съвет - Габрово провежда заседанията си в зала „Възраждане“, при спазване на 

особените здравни правила и изисквания. Местата на общинските съветници бяха 

разположени по начин, гарантиращ едновременно необходимата физическа дистанция, както 

и възможността за безпрепятствено излизане от всяко място до микрофоните за изказвания. 

Осигурени бяха лични предпазни средства и дезинфектанти. И в тези условия, Общински съвет 

- Габрово не прекъсна работата си, въпреки обстоятелството, че много съвети в страната го 

направиха! Последното позволи навременно да бъдат взети важни за местната общност 

решения, включително такива, целящи бързо излизане от кризата, свързани с подпомагане 

и/или облекчаване на семейства във временно затруднение, както и юридически лица, 

упражняващи дейности в засегнати от кризата сфери. Поради предназначението си, зала 

„Възраждане“ не разполага с подходяща за работа с компютри инфраструктура. Осигуряването 

на такава за всички участници в заседанията е физически невъзможно, което пък е пречка за 

използване на системата за провеждане на безхартиени заседания. Това не попречи на 

общинските съветници да се подготвят и участват активно в дискусиите при обсъждане на 

въпросите от дневните редове, както и на гласуването, което през този период се 

осъществяваше поименно или чрез вдигане на ръка – съгласно изискванията на нормативната 

уредба. 

По повод последствията от пандемията, с пълен консенсус и по волята на всички общински 

съветници без изключения, Общински съвет - Габрово създаде фонд за подпомагане на 

https://gabrovo.bg/bg/page/274
https://gabrovo.bg/bg/page/276
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семейства с деца, които поради принудителни неплатени отпуски или съкращения на работни 

места на родителите, изпитват временни, остри финансови затруднения. С дарения от 

възнагражденията си, съветниците осигуриха средства в размер на 6500 лева, чрез които 

предоставиха ваучери за храна на 44 /четиридесет и четири/ габровски семейства с 

непълнолетни деца. Инициативата се реализира в партньорство с местна верига магазини за 

хранителни стоки, като така се постигна резултат най-малко в две полезни направления – пряко 

подпомагане на нуждаещи се семейства и осигуряване на дейност, от там и заетост за местния 

работодател. Със средства от фонда, беше осигурена и храна за възрастен и пострадал при ПТП 

наш съгражданин. Средствата от този фонд не са напълно изчерпани и биха могли да послужат 

при подобни или други обстоятелства в бъдеще. 

През отчетния период, по инициатива на общински съветници от групите Общински съветници 

от „ГЕРБ“, „Будно Габрово“ и „Местна коалиция ВМРО-Българско национално движение 

(ВМРО-БНД-СДС)“, се организира дискусия с представители на всички спортни клубове, 

развиващи дейност на територията на община Габрово. Дискутирани бяха множество 

въпроси, касаещи спорта, идентифицирана беше и необходимостта от поправки в действащата 

Наредба. Формирани бяха и очаквания за изготвяне на изцяло нова такава в бъдеще, като беше 

определен неформален срок до края на месец август 2020г., за депозиране на предложения от 

страна на клубовете, които да бъдат разгледани и с които по-възможност в най-голяма степен 

да се съобразят съставителите на документа. В резултат на инициативата, общинските 

съветници Грета Станева, Кирил Динков, Даница Янакиева, Иван Христов и Диляна Стефанова 

изготвиха и внесоха за разглеждане проект за промяна на Наредбата за условията, реда и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата 

между спортните клубове по вид спорт в община Габрово. Промените, с малки редакции, бяха 

приети от Общинския съвет и доведоха най-общо до облекчаване на реда за отпускане на 

средства за подпомагане, както и разшириха кръга от привични за спортните клубове разходи, 

за които средствата могат да се използват. Очаква се последното да повлияе положително на 

подготовката на клубовете още през настоящата година! 

През месец юли 2020 г., по инициатива на общинските съветници от Местна коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, АБВ“ беше проведена публична дискусия, свързана с реализацията на 

инфраструктурен проект за реконструкция на кръстовището между улиците „Емануил 

Манолов“, „Чардафон“ и „Баждар“, изграждане на пътна връзка с ул. „Скобелевска“,  

благоустрояване на пространството пред жилищен блок на и река „Синкевица“. Дискутирани 

бяха различните варианти на изпълнение с техните положителни и отрицателни страни, 

живущите в района споделиха вижданията и очакванията си, екипът от инженери и други 

строителни специалисти от общинската администрация представиха различните възможности, 

включително такива, свързани с вариантите на организация на движението и свързаните с това 

изисквания за безопасност. Инициативата спомогна за избора на вариант за изпълнение на 

инвестицията, отговарящ в най-голяма степен на очакванията на заинтересованите страни! 
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В изпълнение разпоредбите на Закона за публичните финанси, на 16.07.2020 г., председателят 

на Общински съвет Габрово организира публично обсъждане на изпълнението на бюджета на 

Община Габрово за 2019 г.  

 

През отчетния период, в Общински съвет - Габрово са постъпили общо 188 броя преписки по 

различни въпроси, сред които писма, заявления и други, от институции, организации и 

граждани. На 74 броя от тях, чиито характер го е изисквал, са изготвени и изпратени съответните 

изходящи документи. Част от преписките изискват получаване на становища от други 

институции, които понякога по обективни или други причини се бавят. По организацията на този 

процес са необходими допълнителни усилия в бъдеще. 

 

Съгласно изискванията, всички Решения на Общински съвет - Габрово, са своевременно 

изпращани за контрол по законосъобразност на Председателя на Районна прокуратура - 

Габрово. 

Протести и жалби: 

През отчетния период, чрез подадени протести от Районна прокуратура – Габрово, са оспорени 

два подзаконови нормативни акта, приети от Общински съвет - Габрово.  

По подаден протест от Районна прокуратура - Габрово е образувано Административно дело № 

112/2020 по описа на Административен съд -  Габрово. 

Протестът е против Наредба за отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на 

територията на Община Габрово, приета с Решение №119 от 26.06.2019 г. на Общински съвет -

Габрово в частта ѝ по чл. 69 - в частта относно „...събиране, транспортиране“, чл. 86, ал. 2, чл. 

87, ал. 1 и чл. 85-чл. 90 - Раздел II Административни нарушения и наказания. 

Според подателя на протеста при приемане на подзаконовия нормативен акт са спазени 

разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, като същият е приет на основата на компетентността, 

предоставена с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22 от ЗУО. Изложени са доводи, че оспорената 

Наредба е издадена от Общински съвет - Габрово в кръга на правомощията му, при неправилно 

приложение на материалния закон и в противоречие с норми от по-висок ранг, досежно 

оспорените текстове от Наредбата.  

С Решение № 56/04.05.2020 г. съдът е прогласил нищожност на чл. 86, ал. 2, чл. 87, ал. 1, чл. 85-

чл. 90 - Раздел II Административни нарушения и наказания от Наредба за отпадъците, 

поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Габрово, приета с Решение 

№119 от 26.06.2019 г. на Общински съвет - Габрово.  

Със същото решение е оставен без разглеждане, като процесуално недопустим, протестът в 

частта против разпоредбата на чл. 69 - в частта относно „...събиране, транспортиране..“ от 

Наредба за отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община 
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Габрово, приета с Решение №119 от 26.06.2019 г. на Общински съвет - Габрово и 

производството е прекратено в тази му част. Решението е влязло в законна сила на 04.06.2020 

г. 

Административно дело № 111/2020 по описа на Административен съд -  Габрово е образувано 

по протест, подаден от прокурор в Районна прокуратура - Габрово, против чл. 17, ал.2, в частта 

„е по-висока между“, чл.19, ал.3 в частта „чл.1 от Приложение № 5“, чл.46, ал.1, изр. трето и 

чл.52, ал.1, т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията 

на община Габрово, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, приета от Общински съвет – Габрово с 

Решение № 8 от 27.01.2011 г., изменена с Решение № 41/23.12.2019 г. В протеста се твърди, че 

посочените текстове са незаконосъобразни поради противоречие с норми от по-висок ранг. 

С Решение № 125/17.07.2020 г. съдът е обявил нищожността на чл. 17, ал.2, в частта „е по-висока 

между“ и чл.46, ал.1, изр. трето от Наредба за определяне размера на местните данъци и такси 

на територията на община Габрово, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, приета от Общински съвет 

– Габрово с Решение № 253 от 23.12.2008 г., последно изменена с Решение № 41/23.12.2019 г.   

Със същото решение е отменена разпоредбата на чл.19, ал.3 в частта „чл.1 от Приложение № 

5“ и чл.52, ал.1, т.4 в частта „т.12 и т.13“ от Наредба за определяне размера на местните данъци 

и такси на територията на община Габрово, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, приета от Общински 

съвет – Габрово с Решение № 253 от 23.12.2008 г., последно изменена с Решение № 

41/23.12.2019 г. Решението е влязло в сила. 

В края на 2019г. беше идентифицирана необходимост от осъвременяване на техническите 

средства, които се използват от общинските съветници в процеса на подготовка и провеждане 

на заседанията както и тези на служителите в звеното за подпомагане на работата на 

Общинския съвет. Такива са компютрите и сървъра, чрез които се изпращат и получават 

материалите от дневните редове. В резултат на предвиждания в бюджета на Общината за 2020 

г. е проведена процедура за избор на доставчик на сървър, която към края на месец юли е 

приключена и изпълнена. В ход е и процедура по реда на Закона за обществените поръчки за 

доставка и на преносими компютри. 

 

 

ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ  

Председател на Общински съвет Габрово 

 

 


