Отчет
за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии
за периода м. януари – м. юни 2018 година
Приет с Решение №496/30.07.2018г на ОбС–Дряново (Протокол №56).

Уважаеми колеги общински съветници,
През отчетния период за първото полугодие на 2018 година бяха
проведени:
 7 /седем/ заседания на Общинския съвет;
 39 /тридесет и девет/ заседания на постоянни и временни комисии:
ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки” –
7 заседания;
ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” –
7 заседания;
ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност и конфликт на
интереси” – 7 заседания;
ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” – 10
заседания;
ПК „Здравеопазване,
заседания;

социални

дейности

и

жилищно

настаняване”

–

7

ВрК за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
Дряново – 1 заседание.
В заседанията на общински съвет за периода бяха разгледани
общо 94 /деветдесет и четири/ предложения, от тях:
 от Кмета на Общината – 77 предложения;
 от Председателя на ОбС - 6 предложения;
 от Комисии на ОбС – няма предложения;
 от Общински съветници – 9 предложения;
 други – 2 предложение /Докладите за осъществените читалищни
дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през
2017г, във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища;
Отчет на Директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за дейността
на предприятието за периода от 01.11.2017г до 30.04.2018г/.
Общият брой на взетите решения за отчетния период е 95
/деветдесет и пет/. На проведено на 16 април извънредно заседание на
съвета, свикано във връзка с внесено искане от общински съветници, беше
прието решение за предсрочно прекратяване правомощията на председателя и
решение за избор на нов председател на Общински съвет - Дряново.
През отчетния период два материали бяха изтеглени от заседание
на ОбС от вносителя на предложението, на основание чл.101 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново („Чл.101.
Вносителя има право да изтегли материала си по всяко време на заседанието
на Общинския съвет. С изтеглянето, точката автоматично отпада от дневния
ред”):
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 от заседанието на 26 февруари беше изтеглено предложение с
вх.№2200-973/20.02.2018г от кмета на община Дряново инж.Мирослав Семов
относно Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 20/2827 идеални
части от УПИ III от кв.70 по плана на град Дряново, община Дряново;
 от заседанието на 25 май беше изтеглено предложение с вх.№080125/16.05.2018г от общинския съветник Тодор Георгиев относно Неправомерно
изразходени средства от план-сметката за чистота за 2016г. На 28.06.2018г
бяха внесени допълнителни мотиви от Тодор Георгиев към неговото
предложение от 16.05.2018г, които предстои да бъдат разгледани в заседания
на комисиите и на ОбС.
От внесените за разглеждане предложения в заседание на
Общински съвет, две не бяха приети от ОбС:

 Предложение с вх.№0801-13/23.01.2018г от общинския съветник
Галин Герганов относно Промяна размера на възнаграждението на
председателя на Общински съвет – Дряново (Решение №395/30.01.2018г);
 Предложение с вх.№0700-40/17.05.2018г от кмета на общината
инж.Мирослав Семов относно Прекратяване на Договор за безвъзмездно
предоставяне на управление върху имот публична общинска собственост №102
от 17.07.2014г (Решение №464/25.05.2018г). Посоченият договор е сключен
между Община Дряново и Народно читалище „Дряновска пробуда-2008“ за
ползване на помещения в старата сграда на училище „Максим Райкович“. Във
връзка със спечелено финансиране от Община Дряново на проект за
реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на тази сграда, ремонтните
дейности по който предстои да започнат през есента, предложението за
прекратяване на договора беше внесено повторно от кмета на общината на
проведеното на 29 юни заседание. На заседанието си общински съвет прие
решение №483 за прекратяване на договора и решение №484 за откриване на
процедура по предоставяне на последен етаж от сграда, находяща се в гр.
Дряново ул. „Шипка“ №164 /сграда на поликлиника/, на НЧ „Дряновска
пробуда-2008“
за
извършваната
от
читалището
дейност.
Решение
№483/29.06.2018г е обжалвано от Читалището пред Административен съд –
Габрово.
През отчетния период няма приети решения за отлагане на
материали за следващо заседание.
От материалите разгледани в заседанията на Постоянните
комисия няма върнати предложения за преработване. Два материала
са оттеглени от вносителя по време на заседанията на постоянните
комисии, а именно:

 Предложение с вх.№0700-15/19.02.2018г от кмета на общината инж.
Семов относно Съгласие за откриване на процедура за продажба и
утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот частна
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.64.7 по
кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново. Внесено е ново предложение с
вх.№2200-1099/19.03.2018г, по което ОбС прие Решение №432/28.03.2018г.
 Предложение с вх.№5800-45/02.05.2018г от общинския съветник
Михаил Ганчев относно Събиране на задълженията към общинския бюджет от
„Вагонен завод-Интерком“ АД гр. Дряново.
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За
първото
полугодие
на
2018г
няма
образувани
административни дела. През отчетния период едно решение на ОбСДряново беше върнато за ново обсъждане и по едно решение има
внесена жалба в Административен съд – Габрово:

 Решение №391 от Протокол №49/30.01.2018г на ОбС относно
Приемане на промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
Дряново (прието по предложение на общинския съветник Галин Герганов с
вх.№ 0801-11/19.01.2018г).
Решение №391 е върнато за ново обсъждане със Заповед №РД02-03-26 от 14.02.2018г на Областния управител на област Габрово като
незаконосъобразно – постановено в нарушение на материалния закон.
Предложението беше разгледано повторно в заседанието на ОбС на 26
февруари. С Решение №414/26.02.2018г общински съвет прие повторно свое
Решение №391 от Протокол №49/30.01.2018г. Материалът касаеше приемане
на промяна в чл.70 от Правилника на ОбС, а именно нова ал.3 със следния
текст: „При участие на председателя в разискванията по даден въпрос
заседанието се ръководи от заместник-председателя, посочен от председателя
в началото на всяко заседание. В този случай председателят не може да
ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането
по този въпрос“.
Решение №414/26.02.2018г
Административния съд.

на

ОбС

не

беше

обжалвано

пред

 Решение №483 от Протокол №55/29.06.2018г на ОбС относно
Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на управление върху
имот публична общинска собственост №102 от 17.07.2014г (прието по
предложение на кмета на общината инж. Семов с вх.№0700-40/22.06.2018г).
Против Решение №483 е внесена жалба в ОбС с вх.№610091/13.07.2018г от Народно читалище „Дряновска пробуда-2008“. Жалбата е
комплектувана и е изпратена в Административен съд – Габрово на 16.07.2018г.
Във връзка с образувано през предишен отчетен период
административно дело:
 Адм.
дело
№10447/2016г
по
описа
на
Върховен
административен съд, образувано по касационната жалба срещу Решение
№67 на Административен съд – Габрово постановено по Адм. дело №75/2016г
образувано по Протест на прокурор при Районна прокуратура – Дряново срещу
Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Дряново (С Решение №67/21.07.2016г АСГаброво отменя т.56 от Приложение №3 към чл.52 от Наредбата. Текстът на
т.56 касае издаването на разрешително за прокопаване на настилки или други
обществени терени за полагане или ремонт на подземни комуникации, съгласно
чл.72 от ЗУТ. Спорният текст е променен с Решение №102/25.04.2016г на ОбСДряново, но тази промяна не е обсъдена в решението на АС-Габрово).
С Решение №7467 от 05.06.2018г Върховен административен съд
отменя Решение №67 от 21.07.2016г, постановено по адм. дело №75 по описа
на Административен съд – Габрово за 2016г и връща делото за ново
разглеждане от друг състав на АС–Габрово. Решението не подлежи на
обжалване.
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В съответствие с изискванията на Правилника на общински съвет
денят, мястото и часът на провеждане на заседанията на ОбС и проектът за
дневен ред бяха оповестявани предварително по местните медии - кабелна
телевизия и вестници, официалния сайт на Община Дряново и на сайта на
Общински съвет – Дряново. При изготвянето на проекта на дневен ред за
заседанията бях подпомаган от Председателския съвет.
На сайта на Общински съвет – Дряново (www.obs-dryanovo.com) и
на Община Дряново (www.dryanovo.bg) се публикуват както приетите
решения, наредби, правилници и други документи, така също и материалите за
заседанията на ОбС. В сайта на ОбС се публикуват още график и дневен ред за
заседанията на комисиите към съвета, новини. Информацията се актуализира
своевременно.
Заседанията на Общински съвет – Дряново се излъчват в реално
време по интернет (съгласно Решение №268/31.03.2017г на ОбС; Първото
online заседание на ОбС беше излъчено на 28.08.2017г).
През отчетния период бяха приети решения за кандидатстване на
Община Дряново по оперативни програми, а именно:

 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с проект
„Заедно в различието“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ (Решение №457/25.05.2018г; С Решение
№458/25.05.2018г общински съвет одобри споразумение за сътрудничество с
конкретните партньори и асоциирани партньори по проект „Заедно в
различието“);
 по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г, процедура
BG06RDNP001-7 – Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи
„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от
общинско значение“, с проект „Ремонт и обновяване на площадно
пространство
в
гр.
Дряново,
община
Дряново“
(Решение
№476/29.06.2018г).
През първото полугодие на 2018г ОбС-Дряново прие следните
стратегии, планове и програми:

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост в община Дряново за 2018г (Решение №397/30.01.2018г);
 Общински план за младежта за 2018г (Решение №398/30.01.2018г);
 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на

децата и учениците в Община Дряново за 2018г (Решение №418/26.02.2018г);

 План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за
2018г (Решение №420/26.02.2018г);
 Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2018-2019г
(Решение №421/26.02.2018г);
 План за развитие на социалните услуги в Община Дряново за 2019г
(Решение №430/28.03.2018г);
 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Дряново през 2018г (Решение №441/30.04.2018г);
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 Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.201831.12.2018г (Решение №442/30.04.2018г);
 Общински план за интегриране на ромите в община Дряново за
периода 2018-2020г (Решение №456/25.05.2018г);
 План за енергийна ефективност на Община Дряново за периода 20182020 (Решение №460/25.05.2018г).
През отчетния период няма приети нови нормативни документи.
Бяха приети промени в следните нормативни и стратегически
документи:

 промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново (Решение
№427/28.03.2018г)
 актуализиране на Приложение №1 към Наредбата за условията и реда
за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински
жилища (Решение №428/28.03.2018г)
 изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общинско предприятие „Чисто Дряново” (Решение №390/30.01.2018г)
 промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
Дряново (Решение №391/30.01.2018г)
 актуализирана Регионална програма за управление на отпадъците –
Регион Севлиево за периода 2015-2020г за общините Севлиево, Дряново и
Сухиндол (Решение №459/25.05.2018г)
 изменение и допълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Дряново 2016-2020 (Решение №429/28.03.2018г)
 изменение и допълнение на План за развитие на социалните услуги в
община Дряново за 2018г (Решение №409/30.01.2018г)
 допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти,
общинска собственост в община Дряново за 2018г (Решение №415/26.02.2018г
и Решение №447/30.04.2018г)
Общинският съвет прие много решения от текущ характер,
свързани с отдаване под наем или продажба на общински имоти, изменение на
подробни-устройствени планове, утвърждаване проекта за бюджет за 2018г,
актуализиране състава на комисии, приемане на отчети във връзка с
изпълнението на планове и програми и др.
С Решение №392/30.01.2018г ОбС даде съгласие учениците в община
Дряново да използват през 2018г услугите на Център за подкрепа на личностно
развитие - гр. Габрово, изпълняващ дейност за кариерно ориентиране и
консултиране;
С Решение №475/29.06.2018г ОбС осигури средства от бюджета си в
размер на 3500 лв за подпомагане на транспорта на ученици от 8 клас за
учебната 2018/2019 година в ПГИ „Рачо Стоянов“ и СУ „Максим Райкович“,
пътуващи от други населени места извън община Дряново;
С Решение №477/29.06.2018г ОбС прие отчета за дейността на
Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.11.2017г до
30.04.2018г.
Общинското
предприятие
беше
създадено
с
Решение
№317/28.07.2017г с предмет на дейност: Сметосъбиране, сметоизвозване,
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депонирането на твърди битови отпадъци от населените места на община
Дряново; Почистване на инфраструктурата и териториите за обществено
ползване в населените места; Контрол върху разделното събиране на
отпадъците; Ликвидиране на незаконни сметища, почистване на отпадъци,
изхвърлени на неразрешени за това места; Стопанисване на съдовете
/общинска собственост/ за съхраняване на битови, строителни отпадъци и пепел
вкл. поддръжка, ремонти, почистване и дезинфекция на съдовете за съхраняване
на битови и строителни отпадъци. С Решение №351/17.10.2017г за директор на
Общинско предприятие „Чисто Дряново“ беше назначена г-жа Мариета Енчева.
От началото на 2009 годината влезе в сила Правилника за реда и
условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено
или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново. Право да
получат еднократна финансова помощ имат родителите /настойниците/ на дете,
родено или осиновено след 01.01.2009г., отговарящи на следните условията:
- Родителите на новороденото дете трябва да имат навършени 18 години към
датата на раждането; да са с непрекъснати здравно-осигурителни права; да
нямат задължения към община Дряново;
- Родителите /настойниците/ на детето трябва имат постоянен и настоящ адрес
в Община Дряново последните 5 години преди раждането или осиновяването.
Ако единият родител или настойник не отговаря на тези изисквания, размерът
на еднократната финансова помощ е в размер на 50%.
- Родителите /настойниците/ трябва да подадат молбата в рамките на два
месеца, считано от датата на раждане или осиновяване на детето.
За първото полугодие на 2018г Постоянна комисия „Здравеопазване,
социални дейности и жилищно настаняване” разгледа 20 /двадесет/ молби – 14
молби внесени през отчетния период и 6 молбите внесени в края на 2017г. От
разгледаните 20 молби:

 по 13 молби беше взето решение за отпускане на еднократна

помощ за новородено дете /в пълния ù размер от 300 лв - 10 молби; в
размер на 150 лв - 3 молби/;

 1 молба е отложена за разглеждане в следващо заседание на
Комисията за представяне на допълнителни документи;

 по 6 молба е отказано отпускането на помощта /поради

прекъснати здравно-осигурителни права на родителите - 4 молби;
поради изискуеми задължения на родителите към община Дряново - 2
молби/.
От отпуснатите 13 еднократни помощи: 8 са за първо дете, 4 са за второ
дете и 1 е за трето дете.
През отчетният период председателя на ОбС и общински
съветници взеха участие в следните мероприятия на национално ниво:

 Общо събрание на Национално сдружение на общините в
Република България, проведено на 28 февруари 2018г в гр. София
/участвала Даниела Василева - заместник делегат на ОбС в ОС на НСОРБ/
 Общо събрание на Националната асоциация на председателите
на общински съвети в Република България, проведено на 15 март 2018г в
гр. Пловдив /участвал Тодор Георгиев – председател на ОбС и член на НАПОСРБ/;
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 Семинар „Предмет и характеристика на Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество. Регламент на конфликта на интереси. Нови моменти
/компетентни органи, процедура, санкции, декларации/ в правния
режим в сферата на местното самоуправление ”, организиран от НАПОСРБ, 16 март 2018г, гр. Пловдив /участвал Тодор Георгиев – председател на ОбС
и член на НАПОС-РБ/;
 Заседанието на постоянната комисия по труда и социалната
политика към Национално сдружение на общините в Република България, 0304 април 2018, гр. София /участвала Даниела Василева – общински съветник и
член на ПК „ТСП“ към НСОРБ/;
 Обучение на тема „Правен режим на конфликта на интереси
според новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“, проведено на 16 февруари 2018г в
гр. Велико Търново /участвал Галин Герганов - общински съветник и
председател на ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност и
конфликт на интереси“ към ОбС/.

19.07.2018г.
Председател на Общински съвет – Дряново: /п/
/Георги Казаков/

