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ОТЧЕТ 
 

за дейността на Общински съвет - Габрово и неговите комисии 
за периода 01.08.2020г. – 15.12.2020 г. 

 
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, включително комисиите към него за периода от 01.08.2020 г. до 
15.12.2020 г., разглежда се 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 в интерес на гражданите 
на община Габрово. 

 

Структура 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 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   

В Общински съвет Габрово 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). 

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  
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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 - председателя 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“. 

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 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 6 /шест/ заседания, от които четири редовни 
и две извънредни. Въпреки обстоятелството, че община Габрово преминава през особено труден 
период, с множество заболели от коронавирус COVID-19 и въведени редица, свързани с това 
ограничения, и през отчетния период, Съветът провеждаше заседанията си ритмично. Видно от 
кворума по време на сесиите, всички общински съветници се отнасят отговорно към работата си 
и участват активно и в работата на комисиите, в чиито състав са. В резултат на това, през периода 
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не са регистрирани отсъствия без уважителни причини, както няма и случаи на непроведени 
заседания на Общинския съвет или на ПК 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 
четири редовни заседания, свързани с разглеждане на предложения от проектите за дневен 
ред.  

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 
постъпилите предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Габрово“ и 
удостояване с „Почетен знак на Габрово“ и взе решение за удостояване посмъртно със званието 
„Почетен гражданин на Габрово“ на четиридесет и един опълченци, свързани с Габрово, за 
участието им в Българското опълчение – 1877-1878 г., както и удостояване с „Почетен знак на 
Габрово“ на госпожа Милка Иванова Пурел, изявен педагог и краевед, за дългогодишна и 
последователна работа за изследване и популяризиране на габровското минало и настояще.  

През месец ноември, Комисията за развитие на библиотечно-информационното обслужване 
на гражданите е провела посещения на читалищните библиотеки на територията на общината, 
за запознаване с тяхното текущото състояние, проблемите и предизвикателствата по места и за 
осъществяване на методическа помощ. 

През месец декември, ПК „МЛАДЕЖТА И СПОРТА“, съвместно с експерти от Община Габрово и 
Общински спортни имоти,  проведе нарочно заседание за разглеждане на предложения от 
спортните клубове в града за удостояване на спортисти с отличието „Спортист на Габрово“. На 
база дискусиите, е определяна челната десетка на най-добрите габровски спортисти за 2020 
година. 

Отново през месец декември, ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“ проведе 
извънредно заседание, по повод проявен интерес от страна на фондация "Общност в помощ на 
зависимите" за създаване на иновативна услуга за превенция, рехабилитация и ресоциализация 
на зависими, базирана в сграда от общинския сграден фонд. Дискусията обхвана различни 
аспекти в специфичната сфера на зависимостите, като в резултат се очаква в Общински съвет да 
бъде разгледан проект на балансирано решение за партньорство между Община  Габрово и 
фондацията  в проект на фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. 

 

Решения на Общински съвет Габрово 
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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 01.08.2020 г. – 15.12.2020 г. Общински съвет Габрово е приел 103 /сто и три/ 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. 

 Решения, пряко и косвено свързани с бюджета на Община Габрово – 18 броя, както 
следва: 

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

 - Опускане на финансови средства на „Регионален хоспис“ ЕООД за закупуване на 
специализиран автомобил – линейка.  

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

 - Приемане актуализирана бюджетна прогноза за  местни дейности за  2021, 2022 и 2023 
г.  

 - Присъединяване на Община Габрово към кампанията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, 
гр. Габрово за изграждане на PCR лаборатория. Решението спомогна за бързото разкриване на 
лаборатория в габровската болница, която обезпечава нуждата от своевременни и точни 
резултати при тестване на лица за наличие на коронавирус. 

 - Актуализация на бюджета на Община Габрово към 30 септември 2020 година 

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

 - Поемане на общински дълг, чрез рефинансиране на текущи договори за кредит, 
сключени между Община Габрово и „Фонд ФЛАГ” ЕАД, с цел обединяване в обща кредитна 
експозиция и намаляване на разходите за лихви и обслужване 

 - Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2021 г. Решението 
дава възможност на Община Габрово да кандидатства с обект за финансиране Благоустрояване 
дворни площи ДГ Младост - I-ви етап 

 - Закупуване на 2 броя електромобили за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни 
отпадъци“ – гр. Габрово, чрез кандидатстване по схема за насърчаване употребата на 
електрически превозни средства, Инвестиционна програма за климата към Национален 
Доверителен Екофонд. Автомобилите следва да обезпечат контролната дейност на 
предприятието. 

 - Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект 
BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“,  
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финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие“. 

 - Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение “Развитие на  културната 
инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата 
„Емануил Манолов“ чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ и 
финансов инструмент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осигуряване на устойчивост на инвестицията 

 - Определяне на дейността по предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ като 
местна дейност за територията на община Габрово 

 - Облекчаване финансовата тежест на пряко засегнатите лица от временните 
противоепидемични мерки, на територията на Република България, считано от 23.30 часа на 
27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. 

 - Закупуване на антигенни комбинирани тестове COVID-19. 300 от общо 500 броя са за 
целево дарение  на Диагностично-консултативен център I – Габрово за нуждите на COVID 
кабинет, а останалите - за обезпечаване на социалните услуги, които Община Габрово 
предоставя. 

 - Изразходване на преходен остатък от бюджета на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/. Решението дава 
възможност да бъдат осигурени надеждни преносими компютри и специализирана система за 
конферентни дискусии и срещи, предназначени за обезпечаване работата на МКБППМН, 
включително в условията на извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация 

 - Осигуряване на собствено финансиране по одобрено проектно предложение 
„Изграждане на Интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно 
управление на ОДЗ ”Първи юни”, гр. Габрово“, финансирано по ПРОГРАМА “МИКРОПРОЕКТИ ЗА 
КЛИМАТА“ на Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ 

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

 

 Решения, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост – 50 броя, по-
значимите от които, хронологично подредени, са следните: 

 - Опускане на финансови средства на „Регионален хоспис“ ЕООД за закупуване на 
специализиран автомобил – линейка 

 - Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и „ФРЕЯ ТУРС“ АД върху УПИ VІ – 
за хотелиерство, други обслужващи дейности и трафопост от кв.15 по одобрения ПУП на КК 
„Узана“, община Габрово). Решението се отнася до прекратяване на съсобственост в УПИ в м. 
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Узана и дава възможност на инвеститора да модернизира най-голямата база за настаняване – х-л 
Импулс и облагороди площите около сградата. 

 - Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на основание чл. 67, ал.1, т.4 от 
НРПУРОИ на Общински съвет Габрово. Решението позволява на НЧ „Христо Смирненски – 1949“ 
да изгради пристройка към сграда по одобрен архитектурен проект. 

 - Одобряване на Програма за развитието и дейността на „ДКЦ І Габрово” ЕООД за периода 
2021 г.-2023 г.  

 - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб по спортно 
ориентиране „Узана”, Сдружение „Спортен Клуб по биатлон „Узана“ и Сдружение  „Спортен клуб 
по ски бягане „Узана 2007” Габрово, върху имот с идентификатор 14218.778.20 и сграда с 
идентификатор 14218.778.20.1 по КККР на гр. Габрово, находящи се в местност Узана 

 - Допълнение на списък на имоти или части от тях – публична общинска собственост, 
подлежащи на отдаване под наем с обект – склад и коридор, разположен в Административната 
сграда на кметство Враниловци, находяща се в парцел VІІ, кв. 5 с. Враниловци 

 - Допълване на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост за 2020 г. 

 - Кандидатстване на Община Габрово по Проект 'Красива България' за 2021 г. Решението 
дава възможност на Община Габрово да кандидатства с обект за финансиране Благоустрояване 
дворни площи ДГ Младост - I-ви етап  

 - Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема 

 - Вземане на решение за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на 
информация за възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници по 
утвърдени транспортни схеми 

 - Закупуване на 2 броя електромобили за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни 
отпадъци“ – гр. Габрово, чрез кандидатстване по схема за насърчаване употребата на 
електрически превозни средства, Инвестиционна програма за климата към Национален 
Доверителен Екофонд 

 - 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“ 

 - Безвъзмездно прехвърляне на имоти -общинска собственост, засегнати от трасето на 
обект: Път ІІІ-5004 'Обход на град Габрово' на държавата 

 - Предоставяне на писмено съгласие за регистрация на марки, съдържащи словен 
елемент “ЕТЪР” / „ETAR” 
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- Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение “Развитие на  културната 
инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата 
„Емануил Манолов“ чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ и 
финансов инструмент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осигуряване на устойчивост на инвестицията 

- Обявяване на недвижим имот - публична общинска собственост за частна общинска 
собственост, включване в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2020 г. и откриване на процедура за продажба. Решението дава възможност за 
реализация на неизползваема част от имот с предназначение за спортни дейности. 

- Осигуряване на собствено финансиране по одобрено проектно предложение 
„Изграждане на Интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно 
управление на ОДЗ ”Първи юни”, гр. Габрово“, финансирано по ПРОГРАМА “МИКРОПРОЕКТИ ЗА 
КЛИМАТА“ на Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ 

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, пряко и косвено свързани с Дружества с общинско участие и Общински 
предприятия – 11 броя, по-значимите от които, хронологично подредени, са следните: 

 - Опускане на финансови средства на „Регионален хоспис“ ЕООД за закупуване на 
специализиран автомобил – линейка 

 - Присъединяване на Община Габрово към кампанията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“АД, гр. 
Габрово за изграждане на PCR лаборатория. Решението спомогна за бързото разкриване на 
лаборатория в габровската болница, която обезпечава нуждата от своевременни и точни 
резултати при тестване на лица за наличие на коронавирус. 

 - Одобряване на Програма за развитието и дейността на „ДКЦ І Габрово” ЕООД за периода 
2021 г.-2023 г. 

 - 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 
№ 31 

 - Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема 
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 - Вземане на решение за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на 
информация за възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници по 
утвърдени транспортни схеми 

 - Закупуване на 2 броя електромобили за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни 
отпадъци“ – гр. Габрово, чрез кандидатстване по схема за насърчаване употребата на 
електрически превозни средства, Инвестиционна програма за климата към Национален 
Доверителен Екофонд 

 - Актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на Община Габрово за 2020 г. 
С Решението се дава възможност на ОП „Благоустрояване“ да придобие специализирани 
автомобили, подходящи за дезинфекция на публични площи. С подходящ прикачен инвентар, 
последните биха могли да изпълняват и други задачи, свързани с чистотата на площите в 
Габрово и селата. 

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 се търси благоприятен начин за прекратяване на 
участието на Община Габрово в тях.  

 

 Решения, свързани с транспорта – 3 броя, както следва; 

 - Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема (Решение № 178 27.08.2020) 

 - Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема (Решение № 226/29.10.2020) 

 - Вземане на решение за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на 
информация за възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници по 
утвърдени транспортни схеми. Решението дава възможност за започване на процедура по 
възлагане на превози по утвърдени автобусни линии от квотата на Община Габрово. 

 

 Решения за приемане на нови и промяна на съществуващи Наредби и Правилници – 3 
броя, както следва: 

 
 - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово - първо четене 
 - Изменение и допълнение на Правилата за реда и условията за отпускане на финансова 
помощ за новородено или осиновено дете на територията на община 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. Направените промени позволяват провеждане на заседания на Съвета чрез 
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видеоконферентна връзка, както и чрез специализиран софтуер и електронна поща и до голяма 
степен гарантират непрекъсваемост на работата в условията на обявено извънредно положение, 
извънредна епидемична обстановка или друга кризисна ситуация на територията на община 
Габрово или част от нея. 
 
В периода август – декември 2020 г., представители на Общински съвет Габрово, самостоятелно 
и съвместно с експерти от администрацията, участваха активно в разработването на следните 
проекти на нормативни актове, общи административни актове и програми: 

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. 

- Проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

- Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в 
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, по която 
се работи в момента. 

- Ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. на задължени 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, които ще се разглеждат на заседанието на 29.12.2020 г. 

- Проект на Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово, която не 
е завършена. 

- Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Габрово 2020 г. – 2025 г. и мотиви към нея. 

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово, приета на първо 
четене на 27.08.2020 г. 

 
 

 Решения, свързани с участия на Общината в програми и проекти – 7 броя, както следва: 
  

 - Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по процедура 
BGENVIRONMENT-3.002 - Открита покана  № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по 
програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и 
съфинансирана (15%) от българската държава 
 - Кандидатстване на Община Габрово по Проект 'Красива България' за 2021 г.  Решението 
дава възможност на Община Габрово да кандидатства с обект за финансиране Благоустрояване 
дворни площи ДГ Младост - I-ви етап 



10 
 

- Закупуване на 2 броя електромобили за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни 
отпадъци“ – гр. Габрово, чрез кандидатстване по схема за насърчаване употребата на 
електрически превозни средства, Инвестиционна програма за климата към Национален 
Доверителен Екофонд 
 - Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект 
BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“,  
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие“. 
 - Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение “Развитие на  културната 
инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата 
„Емануил Манолов“ чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ и 
финансов инструмент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осигуряване на устойчивост на инвестицията 
 - Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „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“ 
 - Осигуряване на собствено финансиране по одобрено проектно предложение 
„Изграждане на Интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно 
управление на ОДЗ ”Първи юни”, гр. Габрово“, финансирано по ПРОГРАМА “МИКРОПРОЕКТИ ЗА 
КЛИМАТА“ на Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ 

 
 

 Решения, свързани с културата, образованието и туризма – 6 броя, както следва: 
 

 - Утвърждаване за учебната 2020/2021 година на паралелки в общинските училища, 
формирани с брой ученици под установения минимум, съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование 
 - Предложение до Министъра на образованието и науката за включване на общински 
училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 
2020/2021 година 
 - Кандидатстване на Община Габрово по Проект 'Красива България' за 2021 г. Решението 
дава възможност на Община Габрово да кандидатства с обект за финансиране Благоустрояване 
дворни площи ДГ Младост - I-ви етап 
 - Предоставяне на писмено съгласие за регистрация на марки, съдържащи словен 
елемент “ЕТЪР” / „ETAR” 
 - Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение “Развитие на  културната 
инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата 
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„Емануил Манолов“ чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ и 
финансов инструмент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осигуряване на устойчивост на инвестицията 
 - Осигуряване на собствено финансиране по одобрено проектно предложение 
„Изграждане на Интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно 
управление на ОДЗ ”Първи юни”, гр. Габрово“, финансирано по ПРОГРАМА “МИКРОПРОЕКТИ ЗА 
КЛИМАТА“ на Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ 

 
 

 Решения, свързани с устройство на територията – 14 броя, както следва: 
 - Разрешение за изработване на проект за общ устройствен план на община Габрово 
/ОУПО Габрово/. Решението дава възможност за старт на разработването на проекта за цялата 
територия на общината, който се явява един от основните документи в сферата на 
териториалното устройство. 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване 
/ПЗ/ за новообразуван имот №2, кадастрален район 403 по плана на новообразуваните имоти на 
м-т „Райков трап“, землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска 
земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“ 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: 
„Газоснабдяване на Община Габрово“; Подобект: „Разпределителен газопровод за захранване 
на поземлени имоти, намиращи се извън границите на урбанизираната територия на гр. Габрово 
с координати точка на присъединяване: КС БГС 2005 Х 4751373.236; Y 484123.747“ 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване 
/ПЗ/ за ПИ с идентификатор 37352.144.8 по КК на с. Кметовци, м-т „Чукара“, община Габрово, във 
връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно 
строителство“ 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване 
/ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.58.83 по КК на гр. Габрово, м-т „Долна стърна“, във връзка с 
промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за складови дейности и 
безвредни производства“ 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за 
обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово-Думници, Гайтани, 
Прахали, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, 
Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“. Решението е 
част от процедурата за осигуряване на питейна вода от яз. Христо Смирненски в габровските села 
и разрешаване на голяма част от проблемите с водоснабдяването по места. 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване 
/ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 
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14218.30.15 по КК на гр. Габрово, м-т „Габровското“, във връзка с разширение на площадка върху 
земеделска земя-ПИ с идентификатор 14218.30.13 по КК на гр. Габрово 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване 
/ПЗ/ за проектен имот с идентификатор 37352.105.259 по КК на с. Кметовци, м-т „Дребака“, 
община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски 
нужди - „за жилищно строителство“ 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване 
/ПЗ/ зa новообразуван имот №77, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти 
на м-т „Синча“, землище на с. Баланите, община Габрово, във връзка с промяна предназначение 
на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“ 
 - Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - 
ПРЗ/ за Частично изменение на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 1 и кв. 2 
по плана на с. Ясени, община Габрово 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за частично изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 240, 241, 244, 245, 247 и кв. 249 по 
плана на гр. Габрово – ІІІ етап ІІ част. 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване 
/ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.34.529 по КК на гр. Габрово, м-т „Драганчева кория“, във 
връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за комплекс за 
търговия и услуги, производствена и складова дейност' 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ 
за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с идентификатор 
14533.26.25 по КК на с. Гарван, община Габрово 
 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: 
„Допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово-напорен водоем“ 
   

 
 Решения, свързани със здравеопазване, социални дейности и спорт – 10 броя, както 

следва: 

 - Опускане на финансови средства на „Регионален хоспис“ ЕООД за закупуване на 
специализиран автомобил – линейка 

 - Изменение и допълнение на Правилата за реда и условията за отпускане на финансова 
помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово.  

 - Присъединяване на Община Габрово към кампанията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, 
гр. Габрово за изграждане на PCR лаборатория. Решението спомогна за бързото разкриване на 
лаборатория в габровската болница, която обезпечава нуждата от своевременни и точни 
резултати при тестване на лица за наличие на коронавирус. 

 - Одобряване на Програма за развитието и дейността на „ДКЦ І Габрово” ЕООД за периода 
2021 г.-2023 г. 
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 - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб по спортно 
ориентиране „Узана”, Сдружение „Спортен Клуб по биатлон „Узана“ и Сдружение  „Спортен клуб 
по ски бягане „Узана 2007” Габрово, върху имот с идентификатор 14218.778.20 и сграда с 
идентификатор 14218.778.20.1 по КККР на гр. Габрово, находящи се в местност Узана 

 - 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 
№ 31 

 - 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“ 

 - Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект 
BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“,  
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие“. 

 - Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „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“ 

 - Определяне на дейността по предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ като 
местна дейност за територията на община Габрово 

  

 Други решения с по-голяма обществена значимост: 
 

 - Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Габрово“. С Решението 
посмъртно са удостоени със званието „Почетен гражданин на Габрово“ четиридесет и един 
опълченци, свързани с Габрово, за участието им в Българското опълчение – 1877-1878 г. Това са 
опълченците Добри Цонев, Димитър Станев, Иван Василев Змейски, Иван Тодоров Сапунджиев, 
Никола Стоянов Минков, Райно Божанов, Никола Дабев Николов, Никола Русев Колев, Стефан 
Петров, Белчо Дачев Стоянов, Васил Денев Василев, Генчо Стоянов, Димитър Колев Пройнов, 
Иван Рачев Драгошинов, Наню Христов Нанев, Недко Рачев Колев, Недю Минчев Долнев, Ненко 
Димов Габровски, Никола Тотев Кичиков, Пенчо Димов Марков, Петър Цвятков Данаилов, Руси  
Станев, Станчо Петров Станев, Станьо Симеонов, Стойо  Стоянов  Райков, Стоян Атанасов Велчев, 
Стоян Пройнов Данаилов, Стоян Тотев Павуров, Тодор  Колев  Топалов, Тотю Велев Кашавелов, 
Христо Колев, Христо Нанев, Цвятко Дачков, Денчо Генев Ангелов, Дечо Христов Божанов, Драган 
Стоянов Басмаджиев, Иван Христов Боров, Нено Митев Белев, Христо Влаев, Иван Рачев 
Габровски и Иван Хаджиберов Иванов. 
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 - Удостояване с „Почетен знак на Габрово“. С Решението е удостоена с „Почетен знак на 
Габрово“ госпожа Милка Иванова Пурел, изявен педагог и краевед, за дългогодишната й и 
последователна работа за изследване и популяризиране на габровското минало и настояще. 
 
Почетните отличия бяха обявени и връчени на тържествена церемония, която се проведе в ХГ 
„Христо Цокев“ на 14.10.2020 г. - денят на света Петка Българска и духовен празник на 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 18 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 85 броя преписки по 
различни въпроси, сред които писма, заявления и други, от институции, организации и 
граждани. На 23 броя от тях, чиито характер го е изисквал, са изготвени и изпратени съответните 
отговори. Полагат се усилия за своевременно получаване на становища от други институции, в 
резултат на което през периода не е регистрирана забава, която би могла да повлияе негативно 
върху изпълнението на задачите в нормативно определените срокове. 

 

Протести и жалби: 

През отчетния период е подадена една жалба, чрез която е оспорен подзаконов нормативен акт, 
приет от Общински съвет Габрово. 

Предмет на жалбата е чл.23, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово. В жалбата се твърди, 
че разпоредбата е незаконосъобразна и приета в противоречие с нормативни актове от по-
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висока степен, а именно – Закона за нормативните актове, Закона за местните данъци и такси и 
Закона за предучилищното и училищно образование. 

По подадената жалба е образувано административно дело № 348 по описа на Административен 
съд Ловеч за 2020г.. 

С Решение № 211 от 10.11.2020г. съдът е приел, че в Наредбата Общински съвет Габрово е въвел 
публично задължение от вида на местните такси извън изрично предвидените в ЗМДТ – при 
отсъствие на дете от детската градина и ясла, което не влиза в понятието за предоставена услуга 
по смисъла на специалния закон. 

Против Решението на първоинстанционният съд за отмяна на чл.23, ал.3 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 
Община Габрово, е подадена касационна жалба до Върховен административен съд. 

 

Работа в условията на извънредна епидемична обстановка 

Както и в предходния отчетен период, поради възникналата пандемия от нов коронавирус 
COVID-19 и свързаните с това изисквания и ограничения, Общински съвет - Габрово провежда 
заседанията си в зала „Възраждане“, при спазване на особените здравни правила. Създадени са 
условия за гарантиране на достатъчна дистанция между участниците в заседанията, като е 
обособено и място за докладване на предложенията от страна на експертите от общинска 
администрация, което е физически отделено от заседателната зала. Осигурена е техническа 
възможност за докладване от дистанция, чрез видеоконферентна връзка. За всяко от 
заседанията бяха осигурени лични предпазни средства и дезинфектанти, а сесиите се 
провеждаха с периодични прекъсвания за проветряване и дезинфекция. Всичко това позволи 
навременно да бъдат взети важни за местната общност решения, включително такива, свързани 
с подпомагане и/или облекчаване на физически и юридически лица, упражняващи дейности в 
засегнати от пандемията сфери. 

 

Техническо обезпечаване 

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. Последното е особено важно, предвид осигурената вече нормативна възможност за 
провеждане на заседания от разстояние, чрез видеоконферентна връзка. Към момента на 
изготвяне на настоящия отчет, необходимите преносими компютри са заявени за доставка, като 
очакванията са, последната да бъде осъществена през месец януари 2021 година. 

 

Общинските съветници в подкрепа на децата 
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През отчетния период, общинските съветници, с лични средства, реализираха две кампании за 
подпомагане на семейства с деца, които вследствие на обстоятелствата около пандемията с 
COVID-19 или поради влошено здравословно състояние на член или членове на семействата се 
нуждаят от подкрепа.  

1. През месеците септември и октомври, в началото на учебната година, след допитване до 
ръководителите на учебните заведения на територията на общината, бяха предоставени ваучери 
за учебни пособия и материали на стойност от по 50 лева за 22 деца в ученическа възраст. 
Партньори на Общински съвет Габрово в горната инициатива бяха местните книжарници 
„Златев“, „Сокол“, „Пеликан“, „Надежда-М“, „Том първи“ и „Априлов“. 

2. В средата на месец декември, след допитване до ръководителите на местните учебни и детски 
заведения, както и до центровете за обществена подкрепа, бяха предоставени ваучери за 
хранителни продукти на стойност от по 60 лева за 82 деца от габровските ясли, детски градини и 
училища. Инициативата се реализира в партньорство с местната верига магазини за хранителни 
стоки „Нивен“. 

 

ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ 

Председател на Общински съвет Габрово 

 

 


