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        Вх. № П-201/13.08.2021 г. 
ОТЧЕТ 

 
за дейността на Общински съвет - Габрово и неговите комисии 

за периода 16.12.2020г. – 31.07.2021г. 
 
Настоящият отчет е изготвен 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 обхваща дейността на Общински съвет – 
Габрово, и неговите комисиите за периода от 16.12.2020 г. до 31.07.2021 г. Отчетът се разглежда 
в открито заседание и се разгласява на населението на общината. 

Като орган на местното самоуправление Общински съвет - Габрово приема решения в рамките 
на своята компетентност при спазване на изискванията на нормативната уредба и в интерес на 
гражданите на община Габрово. 

Структура и състав на Общински съвет Габрово 

Общински съвет Габрово е в състав от 33-ма общински 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 на 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 основание чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в Общинския 
съвет са образувани 4 групи, както следва: 

 Група общински съветници от ГЕРБ; 
 Група общински съветници от местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ; 
 Група общински съветници БУДНО ГАБРОВО; 
 Група общински съветници от местна коалиция ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ (ВМРО-БНД-СДС). 
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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  

През месец юли, в резултат на проведените парламентарни избори и съгласно Решение № 474-
НС от 15.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, г-н Ивелин Стоянов, общински 
съветник от „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 
е избран за народен представител. Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, 
пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при избирането и 
обявяването му за народен представител.  

С Решение №128-МИ от 18.07.2021 г. Общинска избирателна комисия Габрово приема за  
установено предсрочно прекратяване на пълномощията на г-н Ивелин Стоянов като общински 
съветник, а за общински съветник в Общински съвет – Габрово обявява следващия кандидат от 
листата, регистрирана от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в 
месните избори, проведени на 27 октомври 2019 г. – г-н Григор Венциславов Григоров. 

Пълномощията на г-н Григор Григоров възникнаха от деня на полагане на клетва – 29.07.2021 г. С 
Решение № 170 от 29.07.2021 г. на Общински съвет - Габрово, той е определен за член на ПК 
„Общинска собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм” и ПК 
„Транспорт и комунални дейности“. 

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -
Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е създаден и 
функционира Председателски съвет в състав - председателят на Общински съвет - Габрово и 
председателите на групи общински съветници. 

Габровският общински съвет осъществява дейността си с помощта на създадените постоянни 
комисии към Съвета, както следва: 

 Комисия „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ЕВРОПРОЕКТИ”; 
 Комисия „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, СТОПАНСКИ 

ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ”; 
 Комисия „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“; 
 Комисия „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО“; 
 Комисия „ТРАНСПОРТ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“; 
 Комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ”;  
 Комисия „ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“;  
 Комисия „МЛАДЕЖТА И СПОРТА“;  
 Комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“. 
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Дейността на Съвета се подпомага от звено за подпомагане работата на Общинския съвет в 
състав от двама служители.  

 

Дейност на Общински съвет - Габрово през отчетния период 

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 е добра, което 
прави дебатите при разглеждането на проектите за решения ефективни и позволява навременно 
коригиране на текстовете, съществени редакции и формиране на становища. Отчетени са 
недостатъците при докладване на проекти за решения от страна на служители, заместващи 
даден титуляр, както и необходимост от присъствие на представители на ръководството на 
Общината  при разглеждане на някои по-важни и/или непопулярни решения.  

През отчетния период Общинският съвет е провел 9 /девет/ заседания, от които осем редовни 
и едно извънредно. Поради специфичните здравни изисквания, свързани с пандемията от 
коронавирус, седем от заседанията си Съвета проведе в зала „Възраждане“, където няма 
техническа възможност за използване на електронната система за гласуване, но общинските  
съветници се отнасяха отговорно към работата си, участваха активно и в работата на комисиите, 
в резултат на което не са регистрирани отсъствия без уважителни причини, както няма и случаи 
на непроведени заседания на Общинския съвет поради липса на кворум. 

Съгласно утвърдената технология на работа, в хода на подготовката на заседанията и след 
съответните решения на Председателския съвет, към всяка от комисиите са насочвани за 
разглеждане и обсъждане материали и проекти за решения по компетентност. Проектите на 
нормативни документи и Правилници са разглеждани във всяка от ПК.  Всички ПК са провели по 
осем редовни заседания, свързани с разглеждане на предложения от проектите за дневен ред, 
като през месец февруари комисиите са разгледали материалите за две сесии на Съвета, 
проведени същия месец. 

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”. 

В рамките на отчетния период, Комисията по предложения за почетни граждани и носители на 
почетния знак на Габрово в състав от общински съветници, експерти от общинска 
администрация, ръководители на културни институти, институции и сдружения, разгледа 4 броя, 
постъпили предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Габрово“. 
Установена е необходимост от набавяне на допълнителна информация, свързана с някои от 
предложенията, като след получаването й, Комисията ще изрази становище по всяко от тях. 
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Решения на Общински съвет - Габрово 

През периода 16.12.2020 г. – 31.07.2021 г. Общински съвет - Габрово е приел общо 199 /сто 
деветдесет и девет/ броя Решения. 

Решенията с по-голяма обществена значимост са представени по-долу във формат № на 
Решение/дата на вземане на решението – предмет на решението, както следва: 

279/29.12.2020 г. - Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2020 г. и на 
Инвестиционната програма. 

 280/29.12.2020 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 2021 г. 

 281/29.12.2020 г. - Приемане на ред и начин за освобождаване от заплащане на такса 
битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 
13.05.2020 г. на задължените лица/предприятия, които вследствие на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март, са преустановили стопанската си дейност, 
осъществявана  в недвижим имот на територията на общината. Решението се базира на  §3 (1) 
от преходните и заключителни разпоредби към ЗИЗМДТ, съгласно който Общинският съвет 
може да освободи от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и 
сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които 
вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на 
територията на общината. С това се цели да се подпомогнат всички лица, които са били в 
затруднение, вследствие обективна невъзможност да осъществяват дейността си. 

 282/29.12.2020 г. - Облекчаване финансовата тежест на пряко засегнатите лица от 
сроковете на временните противоепидемични мерки и тяхното удължаване на територията на 
Република България. Решението е свързано със забраните за осъществяване на определени 
дейности, вследствие въведените временни противоепидемични мерки и освобождава от 
наеми наематели на общински обекти, които осъществяват дейност попадаща в 
забранените, като позволява съразмерно начисляване на наеми за дейности с наложени 
ограничения по отношение капацитета на обектите. С него също се освобождават от 
месечни такси заведения за хранене и развлечения с преустановена дейност, за  ползване на 
терени – общинска собственост за разполагане на маси и столове за сервиране на открито. 
Решено е и да не се начислява и заплаща постоянна месечна такса за посещение на детски 
градини и ясли, на територията на община Габрово, когато е преустановено посещението 
на детските заведения. 

 284/29.12.2020 г. - Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, делегирана от 
държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. С Решението се създава специализирана социална 
услуга с капацитет 264 лица, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, 
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движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на 
ежедневни и домакински дейности и комуникация, предназначена за лица в надтрудоспособна 
възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред 
степен на намалена работоспособност, както и на деца с трайни увреждания и пълнолетни 
лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска 
подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ 
за грижа в домашна среда по друг ред. 

 285/29.12.2020 г. - Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение 
„Осигуряване на 'Топъл обяд' в община Габрово“ 2021 - 2022 г, по Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане. Услугата е с капацитет 230 лица и цели да 
подпомогне такива без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, хора в 
затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради 
възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно 
протичане на инфекцията, лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи 
под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа и лица, обект на 
социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в 
условията на извънредна епидемична обстановка, и които са в невъзможност да задоволят 
основните си жизнени потребности. Предвидено е храната да се доставя до домовете на 
потребителите. 

 286/29.12.2020 г. - Участие на Община Габрово като партньор по проект „Нов път“ на 
Фондация „Общност в помощ на зависимите“, кандидатстваща с проект във Втори конкурс за 
стратегически проекти на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. Приоритетът, по който е разработен 
проектът на Фондацията е тематичен приоритет № 3 „Овластяване на уязвими групи“, с 
целева група – хора, страдащи от зависимости.  

 289/29.12.2020 г. - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 
План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 00638.17.7 по КК на с. Армените, община 
Габрово, м-т „Байчова ливада“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за 
неземеделски нужди - за „помпена станция и трафопост“. Последното е част от поредица 
Решения, целящи  подобряване на водоснабдяването на група габровски села. 

 290/29.12.2020 г. - Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - 
ПП) за обект: „Водоснабдяване на група села на територията на област Габрово-Думници, 
Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, 
Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“. 
Решението е пряко свързано с инициативата за трайно осигуряване на питейна вода до тези 
села от яз. Христо Смирненски. 

 291/29.12.2020 г. - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 
План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.107.513 по КК на гр. Габрово, м-т 
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„Паевото-Гладичка“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски 
нужди - за „производствена и складова дейност“. 

 1/28.01.2021г. - Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 декември 2020 
година. 

4/28.01.2021г. - Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 
30 юли 2020 година – 29 декември 2020 година. 

5/28.01.2021г. - Предложение за сключване на договор за сътрудничество между 
ОБЩИНА ГАБРОВО, СИЛВЪР БЕТ ЕООД И СДРУЖЕНИЕ ОБЕДИНЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ "ЯНТРА 2019". 
С Решението се създава възможност за осигуряване на допълнителни средства за дейността 
на футболния клуб, както и допълнителни приходи от реклама в бюджета на Община 
Габрово. 

12/28.01.2021г. - Възлагане на услугата „Патронажна грижа” на „Дирекция образование и 
социални дейности”, Община Габрово по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа”, 
финансирана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Услугата е предназначена за подобряване 
качеството на живот и разширяване на възможностите за социално включване на 
възрастните и хората с увреждания в община Габрово, посредством осигуряване на 
патронажни грижи в техните домове. 

13/28.01.2021г. - Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - 
ПП) за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“; Подобект: „Разпределителен газопровод 
извън границите на урбанизираната територия на гр. Габрово“. 

16/28.01.2021г. - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен 
план за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: 
гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. 
Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. 
Смиловци, с. Драгиевци, с. Гъбене: II етап-отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга, 
община Габрово”. 

17/28.01.2021г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 
община Габрово. 

18/28.01.2021г. - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. 

19/18.02.2021г. - Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинска собственост за 2020 година и приемане на Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост през 2021 година. 
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20/18.02.2021г. - Изменение в общата численост и Структурата на общинска 
администрация Габрово. С Решението се сформират два отдела в Дирекция „Образование и 
социални дейности“ – отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ и отдел „Социални 
дейности и здравеопазване“, допълва се структурата на общинска администрация с позиция 
за заместник-кмет с ресор „Строителство, инфраструктура и екология“ и се одобрява обща 
численост на общинска администрация на Община Габрово – 195 щатни бройки. 

21/18.02.2021г. - Промяна на размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община 
Габрово и кметове на кметства. 

22/18.02.2021г. - Увеличаване на капитала на „Общински пътнически транспорт” ЕООД – 
Габрово. Решението е за увеличаване капитала на дружеството със 750 000 /седемстотин и 
петдесет/ хиляди лева от бюджета на Община Габрово, с цел по-лесно преодоляване на 
затрудненията от намалените приходи в условията на епидемична обстановка и 
капитализиране на общинския превозвач, изпълняващ обществен пътнически превоз с 
автобуси по линиите от утвърдената Общинска и Областна транспортни схеми от 
квотата на Община Габрово. 

23/18.02.2021г. - Приемане бюджет на Община Габрово за 2021 година. С това Решение 
се приема годишния бюджет на Общината в размер на 70 386 668 лв., както и разпределение 
на средствата. Всеки би могъл да се запознае подробно с съдържанието му на следния линк - 
https://gabrovo.bg/files/OBS/R/180221/23.pdf  

24/18.02.2021г. - Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост върху 
недвижим имот - държавна собственост на основание чл. 54 от ЗДС. С Решението се стартира 
процедура за придобиване от страна на Община Габрово на имот, в който е разположен 
бившия Техникум по текстил, находящ се на ул. Брянска № 72, включително всички построени 
в него сгради с цел изграждане на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“. 
Предвид размера на сградата, освен Центъра “Кристо и Жан-Клод” тя може да помещава 
също така ателиета за художници, ателиета за резидентни артисти, да осигури адекватно 
работно пространство на карнавалната работилница, позволявайки и експониране на 
карнавалните макети, хранилища на Музея на хумора и сатирата, мултифункционални 
пространство за събития и др. 

25/25.02.2021г. - Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022 – 
2024 година. 

26/25.02.2021г. - Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение 
„Патронажна грижа + в Община Габрово“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

41/25.02.2021г. - Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - 
ПП) за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово - напорен 
водоем“. 



8 
 

43/25.02.2021г. - Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - 
ПП) за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с 
идентификатор 14533.26.25 по КК на с. Гарван, община Габрово. 

44/25.02.2021г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда 
за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово.  

45/25.02.2021г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 
община Габрово. 

47/25.03.2021г. - Облекчаване финансовата тежест на засегнатите лица, от сроковете на 
временните противоепидемични мерки и тяхното удължаване, ползващи терен - общинска 
собственост за поставяне на маси и столове за сервиране на открито пред заведения за хранене 
и развлечения. Решението дава възможност на търговците подали в срок до 15.03.2021 г. 
искане-декларация за ползване на терен -общинска собственост за поставяне на маси и 
столове за сервиране на открито пред заведения за хранене и развлечения, за периода 
01.04.2021 г. до 30.09.2021 г., да заплащат месечно дължимите такси с 30% намаление. 

48/25.03.2021г. - Възлагане на услугата „Патронажна грижа” на дирекция „Образование и 
социални дейности”- Община Габрово, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа”, финансирана по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, считано от 04.01.2021г., за 
период от 12 месеца. 

49/25.03.2021г. - Създаване на „Съвет по въпросите на социалните услуги“ към Община 
Габрово. Решението е в изпълнение на чл. 27, ал. 1 от Закон за социалните услуги. 

51/25.03.2021г. - Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията 
на община Габрово за 2020 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на територията на 
община Габрово за 2021 г. 

52/25.03.2021г. - Отчет на изпълнените дейности през 2020 година, съгласно приетата 
„Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2016-2020 
г. 

53/25.03.2021г. - Отчет за 2020 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за 
развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023. 

54/25.03.2021г. - Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и 
Превантивно-информационен център – Габрово за 2020 г. 

55/25.03.2021г. - Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 
2020г. 



9 
 

58/25.03.2021г. - Подновяване срока на договора за възлагане управлението на 
„Общински пътнически транспорт“ ЕООД - Габрово. 

59/25.03.2021г. - Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – 
частна общинска собственост (УПИ ІІІ–за жилищен комплекс, гаражи, магазини и обществено 
хранене от кв. 39 по плана на гр. Габрово – І етап, кв. Трендафила). 

60/25.03.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Обществен 
дарителски фонд” Габрово, върху част от самостоятелен обект - частна общинска собственост 
/ул. Радецка № 18/. 

61/25.03.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Регионална 
занаятчийска камара“ Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на 
ул. Радецка № 23, гр. Габрово. 

67/25.03.2021г. - Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща Бакърджийска 
работилница в РЕМО „Етър“, находящ се в гр. Габрово, ул. „Ген. Дерожински” № 144. 

68/25.03.2021г. - Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - 
ПП) за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: 
гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. 
Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. 
Смиловци, с. Драгиевци, с. Гъбене: II етап-отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с Музга, 
община Габрово “. Решението е част от процедурата, която цели да осигури трайно 
подаване на питейна вода към четирите села. 

70/25.03.2021г. - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План 
за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 43339.8.310 по КК на с. Лесичарка, м-т „Латиновото“, 
община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски 
нужди - „за производствена и складова дейност“. 

71/25.03.2021г. - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 
община Габрово. 

72/29.04.2021г. - Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 март 2021 година. 

73/29.04.2021г. - Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община 
Габрово за 2021 г. 

74/29.04.2021г. - Годишен Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за 
развитие на община Габрово 2014-2020 за 2020 г. 

75/29.04.2021г. - Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-
годишните деца в община Габрово през учебната 2021/2022 г. С решението се дава съгласие за 
въвеждане на задължително предучилищно образование в детските градини в община 
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Габрово за децата, навършващи 4-годишна възраст, считано от началото на учебната 
2021/2022 г. 

77/29.04.2021г. - Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от 
независим одитор за 2020 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по 
прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за начислените и 
приведени в Община Габрово наеми и справка за нетекущите /дълготрайните/ активи, 
представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД, инвестиционна програма на 
дружеството за 2021 г. 

78/29.04.2021г. - Приемане на годишен отчет за дейността, инвестиционна програма за 
2021 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. 

79/29.04.2021г. - Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и 
разходите и баланс и Инвестиционна програма за 2021 година на „Регионален хоспис” ЕООД. 

80/29.04.2021г. - Включване на Музей на архитектурно – исторически резерват „Боженци“ 
в системата на делегираните от държавата дейности. Музеят стопанисва 9 сгради на възраст 
между 90 и 240 години, които са със статут на недвижими културни ценности. Последното 
налага ежегодни реставрационни, консервационни и ремонтни дейности. Около 30 % от 
движимите културни ценности, които съхранява музеят във фондовете и експозициите си 
се нуждаят от реставрация и консервация. Необходимо е и изграждането на 
фондохранилище отговарящо на съвременните изисквания. С решението се дава възможност 
Музей на архитектурно – исторически резерват „Боженци“ да премине на делегирано 
държавно финансиране чрез допълващ стандарт за стопанисвани закрити площи в размер 
1540 кв.м./РЗП/ и открити площи в размер на 2990 кв.м., както и за функционирането му да 
бъдат отпуснати 10 субсидирани бройки от Държавата. 

86/29.04.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален 
диалог – 2001” Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. "Радецка" № 18, 
ет. 3. Имотът се предоставя за нуждите и целите на сдружението по Програма 
„Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза в България“, 
финансирана от Министерството на здравеопазването. Планираните дейности през 2021 
година от Сдружение „Социален диалог 2001“ са насочени към превенция и скрининг на 
разпространението на туберкулоза на територията на Община Габрово. Сдружението 
планира разработване на два големи застъпнически проекта по Проект „С грижа от 0 до 3“ с 
финансовата подкрепа на „Тръст за социална алтернатива“, като продължава да работи и 
по проект „Заедно в пъстър свят“, свързани с развитие на познания и повишаване на 
квалификацията на педагогическия и непедагогически персонал в детски градини, относно 
работата с деца с различия. Организацията работи в сътрудничество с Технически 
Университет - Габрово за провеждането на студентски практики. 
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87/29.04.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване Сдружение „Съюз на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва“, върху част от имот - частна общинска собственост, 
находящ се на ул. "Райчо Каролев" № 2, гр. Габрово. Имотът се предоставя за осъществяване 
на дейността на Сдружението. 

88/29.04.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Нашето 
Янковци“, върху самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в с. Янковци, 
втори етаж от масивна сграда. Имотът се предоставя на Сдружението за подреждане и 
обновяване на библиотечния фонд, изграждане на детски кът, организиране на празници, 
организиране на кътове за игри, творчество и релаксация, реновиране на сцената и 
организиране на обучения по приложни изкуства. 

107/29.04.2021г. - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 
План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с проектен идентификатор 87120.38.184 и ПИ с проектен 
идентификатор 87120.38.185 по КК на с. Яворец, община Габрово за установяване конкретен 
режим на устройство и предназначение - за „производствена и складова дейност“. 

109/27.05.2021г. - Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община 
Габрово за 2021 г. 

110/27.05.2021г. - Промяна в инвестиционната програма на „ДКЦ І Габрово“ ЕООД за 
2021г. 

113/27.05.2021г. - Възлагане на услугите „Център за грижа за лица с различни форми на 
деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора с невъзможност да самообслужване“ на 
„Регионален хоспис“ ЕООД Габрово, предоставяни по проект „Нова дългосрочна грижа за 
възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за 
лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за 
самообслужване на територията на община Габрово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. 
Проектът е с продължителност 16 месеца (12 април 2021 г. – 11 август 2022 г.) и е на обща 
стойност 541 000,00 лв. Целта му е подобряване качеството на живот на възрастните хора 
и лицата с увреждания в община Габрово, чрез предоставяне на качествени, достъпни и 
ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните 
потребности на целевите групи. 

114/27.05.2021г. - Одобрение на проект на решение на кмета на Община Габрово за 
прекратяване 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“. Решението е продиктувано от обстоятелството, че 
съдържанието на нито една от офертите не отговаря на изискванията, определени с 
документацията за концесията и представлява единствената правна възможност, съгласно  
чл. 117, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите. 

115/27.05.2021г. - Обявяване на недвижим имот - публичната общинска собственост за 
частна общинска собственост съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС. Решението касае урегулиран поземлен 
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имот І – за социални и обслужващи дейности от кв.254 по действащия план на гр. Габрово, III 
етап, II част и построената в него масивна едноетажна сграда със сутерен, находящ се ул. 
Козлодуй №3, гр. Габрово, разширява обхвата на потенциалните му ползватели и допринася 
за създаването на повече възможности за поддръжка. До 2019 г. имотът е материална база 
на „Център за специална образователна подкрепа гр. Габрово“ (ЦСОП). Със същото Решение 
се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Будителите 2017” за срок 
от 10 години. 

116/27.05.2021г. - Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски 
територии собственост на Община Габрово.  

118/27.05.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ХРИСТО БОТЕВ -1923” с. Драгановци, върху част от имот - частна общинска собственост в с. 
Драгановци. 

131/27.05.2021г. - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 
План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 22959.19.20 по КК на с. Донино, м-т 
„Равнище могилката КР“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска 
земя за неземеделски нужди - „за складова дейност и търговия“. 

132/ 24.06.2021г. - Приемане на новите цели на Европейския съюз за постигане на 
неутралност на климата до 2050 година заложени в Парижкото споразумение във връзка с 
участието на Община Габрово в Споразумение на кметовете. Решението е свързано с 
ангажимента на градовете, членуващи в Споразумението на кметовете, да подкрепят 
изпълнението на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове и да приемат 
общ подход за смекчаване на изменението на климата (намаляване на емисиите на 
парникови газове), както и за адаптиране към изменението на климата. 
 

133/24.06.2021г. - Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община 
Габрово за 2021 г. 
 

134/24.06.2021г. - Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема. С 
Решението се изменят началните часове на тръгване на някои курсови и се добавят нови 
курсове по линиите за м. Узана и с. Поповци. 

158/24.06.2021г. - Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 
устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци- 
Габрово“. С Решението се изменя числеността на персонала на 23 щатни бройки. 
Увеличението на състава на Предприятието с 2 щатни бройки е свързано с увеличаване на 
инспекторите за контрол по управление на отпадъците. Очакван резултат е подобряване 
на контрола по разделянето и като цяло третирането на отпадъците. 

159/29.07.2021г. - Актуализиране бюджет и информация за изпълнението на бюджета на 
Община Габрово за 2021 година към 30 юни 2021 г. 
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160/29.07.2021г. - Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община 
Габрово за 2021 г. 

163/29.07.2021г. - Приемане на Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Габрово за периода 2021-2026 г. В 
Резултат на прилагането на Програмата се очаква по-добра превенция по отношение 
изоставянето на домашни кучета, ефективни мерки за осиновяване на кучета и намаляване 
на популацията от скитащи кучета. 

164/29.07.2021г. - Кандидатстване на Община Габрово с проект „ФестивалНО в квартала“ 
по покана BGCULTURE-2.002, програма „Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество“, Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Проектът включва обучение на 
местните културни оператори с фокус върху децентрализиране на културните дейности на 
града/региона и приемане на нови подходи за привличане на публики, разработване на План за 
привличане на публики,  създаване на нова проява на култура и изкуство ‘ФестивалНо в 
Квартала’, която ще включва провеждане на събития извън градския център - в 5 квартала, 
провеждане на резиденция ‘Усещане за баланс’, която ще бъде осъществена от артисти (от 
Норвегия и България), събития на местно и регионално ниво – турнета, съдържащи 
елементи от проведените събития в градските квартали. Ще се изпълнява в партньорство 
със Сдружение Осло Интернешънъл Хъб, Народно читалище „Будителите 2017“, Фондация 
„От БГ“,  Музей „Дом на хумора и сатирата“ и Куик Хендс Проджект. 

165/29.07.2021г. - Участие на Община Габрово с проектно предложение по първа покана 
за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно 
наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма 
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с краен срок за кандидатстване: 18 
август 2021 г., 17:30 ч. Проектът предвижда в ПС „Интерактивен музей на индустрията“ да се 
ремонтира подземното ниво и се увеличи броя седящи места за нуждите на малка 
конферентна зала, да се преосмислят пространства за нова експозиция, изработване на 
конструкция от неръждаема стомана и подсилено стъкло над главния вход и преосмисляне 
на дворното пространство и допълването му с експонати от периода на експозицията 
поставени в стъклени кубове върху постаменти отговарящи на изискванията за 
устойчивост във външна агресивна среда. Предвидено е още обновяване и обогатяване на 
беседите на виртуалните водещи, внедряване на система за централна смяна на езиците, 
както и система за централно управление на всички атракции, въвеждане на допълнителни 
функции на видео-стената и обновяване съдържанието на интерактивната маса. В рамките 
на Проекта ще бъде създадена нова инсталация посветена на живота и делото на Пенчо 
Семов! 

166/29.07.2021г. - Участие на РЕМО „Етър“ с проектно предложение по първа покана за 
кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно 
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наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма 
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с краен срок за кандидатстване: 18 
август 2021 г., 17:30 ч. Проектът предвижда въвеждане на нови експозиционни форми в РЕМО 
„Етър“ чрез  дигитализиране на архивни филми, снимки и материали, обособяване на кът с 
детски макети на водните съоръжения, създаване на компютърни апликации и филми за 
различни възрастови групи, създаване на звукова атмосфера, дооборудване на 
лабораториите за реставриране на текстил и дърво и оборудване с нови модули на детския 
център. 

167/29.07.2021г. - Участие на Музея на хумора и сатирата с проектно предложение по 
първа покана за кандидатстване по резултат 1 „Подобрено управление на културното 
наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, 
реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество“, с краен срок за кандидатстване: 18 август 2021 г., 17:30 ч. Проектът 
предвижда създаване на нова изложба, представяща проучване на фонда на Музея относно 
ролята, границите и ограниченията пред сатирата в историята на Новата българска 
държава от началото на 20 век насам,  реконструиране и преоборудване на две изложбени 
зали и прилежащо входящо фоайе на етаж 3, така че новите пространства да отговарят на 
нуждите на описаната изложба, както и на съвременните изисквания за представяне на 
експозиции, дигитализация на фонда на Музея и установяване на стандарти и процедури за 
описване, заснемане и популяризиране на културните ценности, опазвани от Музея и 
създаване на предприемачески план за реализиране на нови сувенирни линии за музейния 
магазин на база на направеното проучване и подготвената изложба. 
 

168/29.07.2021г. - Отпускане на финансова помощ за съфинансиране участието на вокална 
група „Надежда“ към Общинско дружество на инвалидите - Габрово във Фестивал за хора с 
увреждания. С Решението се предоставят средства от бюджета на Общината на 
Сдружението за организиране на транспорта на вокална група „Надежда”- Габрово за 
участие във Фестивал за хора със специфични възможности в гр. Перник. 

Останалите, неупоменати по-горе решения, са свързани основно с продажба на общински 
имоти, продажба на общински жилища на собствениците им, предоставяне на земеделски земи 
за ползване или възстановяване на собственици, подробни устройствени планове за имоти с 
индивидуално жилищно застрояване, откриване на тръжни или конкурсни процедури за 
отдаване под наем на общински обекти, участия в общи събрания на дружества, в които Община 
Габрово притежава миноритарен дял, отпускане на еднократна индивидуална финансова 
помощ.  

В предходен отчетен период беше идентифицирана необходимост от целева дискусия за 
туризма в Габровската община. В началото на 2021г. общински съветници от различни групи 
представиха  своите виждания за технологията за работа по темата, а през месеците май и юни 
2021 г.,  участваха активно в общи и индивидуални дискусии, посветени на туризма на 
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територията на общината. Срещите се осъществиха като част от разработка на 
Програма/Стратегия за развитието на туризма на територията на община Габрово за периода 
2021-2027 г. Документът се изготвя в изпълнение на изискванията на Закона за туризма и Закона 
за регионалното развитие, като част от Плана за интегрирано развитие на община Габрово. 
Предстои разглеждане на разработката в заседание на Общински съвет 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  

Съгласно изискванията, през отчетния период всички решения на Общински съвет - Габрово, са 
изпращани своевременно за контрол по законосъобразност на Председателя на Районна 
прокуратура - Габрово. 

 

 

Питания и отговори на питания 

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 33 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 отчетния период в Общински съвет - Габрово са постъпили общо 140 броя преписки по 
различни въпроси, сред които писма, заявления и други, от институции, организации и 
граждани. На 42 броя от тях, чиито характер го е изисквал, са изготвени и изпратени съответните 
отговори.  

Протести и жалби: 

През отчетния период е подадена една жалба, чрез която е оспорен текст от подзаконов 
нормативен акт, приет от Общински съвет - Габрово. Поводът е конфликт между живущи в 
жилищна сграда в централната градска част на Габрово и собствениците на търговски обект с 
денонощен режим на работа. 

Предмет на жалбата е чл. 4, ал. 2, т. 2, изр. 2 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и 
сигурността на територията на община Габрово. Текстът съдържа изискване към търговските 
обекти, разположени с гради в режим на етажна собственост, за получаване на писмено 
съгласие на повече от 50% от собствениците или ползвателите, както и такова на всички 
непосредствени съседи при работно време след 22:00 часа.  
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В хода на административно дело № 65 от 2021г., съдът е приел, че Общински съвет - Габрово е 
въвел горното изискване при липса на компетентност, в нарушение на 
административнопроизводствените правила и в противоречие с нормативни актове от по-висока 
степен. 

Предвид горното, с Решение № 82 от 16.06.2021 г., Административен съд – Габрово обявява 
нищожността на чл. 4, ал. 2, т. 2, изр. 2 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и 
сигурността на територията на община Габрово. 

Горепосочените обстоятелства налагат анализиране на възможностите за приемане на 
законосъобразни правила в подзаконов нормативен акт, които да защитават правата и 
интересите на живущите в жилищни сгради, в които функционират и търговски обекти.  

В ход е и разработка на проект на нормативна уредба, която да бъде приета на основание 
разпоредбите на Закон за защита от шума в околната среда. 

 

 

Работа в условията на извънредна епидемична обстановка 

В периода от м. декември 2020 до м. май 2021 г., включително, поради възникналата пандемия 
от коронавирус COVID-19 и свързаните с това изисквания и ограничения, Общински съвет - 
Габрово провеждаше заседанията си в зала „Възраждане“, където има условия за гарантиране 
на достатъчна дистанция между участниците в заседанията. Там е обособено и отделно 
помещение за експертите от общинска администрация, които обикновено докладват 
предложенията, като е осигурена и техническа възможност за докладване от дистанция, чрез 
видеоконферентна връзка. Създадената организация обезпечи непрекъсваемост на работния 
процес. 

 

Техническо обезпечаване 

През отчетния период бяха доставени нови преносими компютри за всички общински 
съветници. Последното позволява ефективна работа в процеса на подготовка и провеждане на 
заседанията и до голяма степен гарантира възможността за провеждане на онлайн заседания, по 
реда, предвиден в  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Проведени бяха и обучителни /тестови/ заседания, комуникацията при които се осъществяваше 
чрез специализиран софтуер, лицензионно предоставен на Община Габрово. Последният 
съдържа инструменти за протоколиране, аудио и видеозапис на работния процес и може да се 
използва  за провеждане на редовни заседания от дистанция с пряко и виртуално участие на 
всеки общински съветник. Така се гарантира възможността за работа на Общински съвет - 
Габрово в условията на обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна 
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епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на община Габрово или 
част от нея. 

 

Общинските съветници в подкрепа на децата 

По повод 1-ви юни – Международен ден на децата, Общински съвет - Габрово организира и  
проведе инициатива „Благотворителен турнир по стрелба“. Мероприятието се проведе на 28-ми 
май на стрелбището в спортен комплекс "Христо Ботев", в обособена секция за стрелба с 
пневматично оръжие. Събраните средства бяха целево предоставени на ръководителя на Детска 
фолклорна формация „Габровски гласчета“ към  НЧ "Габрово - 2002" за закупуване на народни 
носии за децата-изпълнители, които са на възраст между 5 и 8 години.  
 
 

              /п/ 

ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ 
Председател на Общински съвет Габрово 
 


