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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ
5641гр.Априлци,обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 109, E-mail:os_aprilci@abv.bg

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация
за периода януари 2017 г. – юни 2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общински съвет е орган на местното самоуправление на територията
на община Априлци, осъществяващ своите правомощия въз основа на
Конституцията на Република България, Европейската харта за местно
самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната
администрация, действащото законодателство, както и въз основа на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
При извършване на дейността си през отчетния период общински
съвет прие различни по видове и правна същност актове-наредби и
решения, класифицирани по своята правна същност на административни
актове, нормативни актове.
Класификация би могла да бъде извършена и според сферите на
дейност, които регулират актовете на общински съвет, съгласно
разпоредбата на чл.17 от ЗМСМА.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, внасям за разглеждане настоящия отчет за
дейността на Общински съвет Априлци и неговите постоянни комисии.
В своята дейност Общински съвет Априлци се ръководи от следните
принципи: законност, колегиалност, самостоятелност по отношение на
държавни органи при вземане на решения, гарантиране и закриляне
интересите на жителите на общината, взаимодействие с държавните
органи, публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение.
През периода януари 2017г. - юни 2017г. Общински съвет Априлци
проведе 6 /шест/ редовни и 2 /две/ извънредни заседания. Бяха приети 91
броя решения. Нито едно от проведените заседания не е отложено поради
липса на кворум или други причини.
Значителна работа преди провеждането на редовните заседания се
извършваше в постоянните комисии, където се разглеждаха и обсъждаха
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предложените проекти за решения. На тези заседания на постоянните
комисии присъстваха кмета на общината, секретаря на общината и
представители от администрацията.
Разглеждането на проектите за решения в съответните комисии
подпомогна общинските съветници при гласуването им на заседанията на
Общински съвет.
Две от постоянните комисии към Общински съвет провеждаха
редовно своите заседания, всяка комисия, както следва:
1. Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо
развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия,
социални дейности и международни връзки – 6 заседания.
2. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска
собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен
ред и сигурност - 6 заседания.
3. Комисия за установяване конфликт на интереси за общински
съветници и кмет – няма проведени заседания.
4. През отчетния период беше сформирана Временна комисия:
„Временна комисия, която да актуализира или промени
Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на
жители на Община Априлци към Общински съвет – Априлци – 1
заседание.
Дейността на постоянните комисии и Временната комисия през отчетния
период се осъществяваше на основание чл.49 и чл.50 от ЗМСМА и в
съответствие с Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
През отчетния период Общински съвет и неговите постоянни
комисии работиха отговорно по решаване на обществените проблеми на
жителите на общината, спазвайки законите на Република България. Една
от основните дейности на Общинския съвет е свързана с приемане на
нормативни актове, регламентиращи обществени отношения от местно
значение.
С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се
следеше за съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен
нормативни актове.
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Приети нови наредби, програми, стратегии и отчети – 7 броя
1. Отчет на Общинска програма за опазване на околната среда и
Общинска програма за управление на отпадъците
2. Информация за изпълнение на Краткосрочна програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива и Дългосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци
3. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на
Община Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.59, ал.1 от
Закона за предучилищното и училищно образование и § 31 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно
образование
4. Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на
общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие
в регистър в Община Априлци на територията на Община Априлци, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.346 от Закона за предучилищно и
училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за предучилищното и училищно образование
5. Проект на общински културен календар за 2018г.
6. Приемане програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2017г.
7. Приемане на Програма за оптимизация на мрежата от общински
училища за учебната 2017/2018 г. на Община Априлци.
Решенията, разгледани и приети от Общински съвет Априлци, за
отчетния период в големия си процент са по предложение на Кмета на
Общината – 63 проекта за решение и 4 /четири/ броя от общински
съветници, от които 3/три/ броя са приети. В тази връзка е необходимо да
се повиши инициативността на общинските съветници за внасянето на
предложения по проблеми, касаещи развитието на Общината. Същите
можем да разделим като основни групи по следния начин:
1. Еднократни финансови помощи за новородено: 7 броя
№ 267, № 268, № 269, № 285, № 286, № 306, № 327
2. Еднократни финансови помощи за лечение: 2 броя
№ 290, № 319
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3. Бюджет: 17 броя
№ 251, № 252, № 253, № 254, № 255, № 256, № 257, № 258, №
259, № 260, № 261, № 262, № 263, № 264, № 265, № 266, № 326

4. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд: 8 броя
№ 270, № 271, № 272, № 273, № 274, № 321, № 323, № 335

5. Еднократна финансова помощ за даровити деца: 1 броя
№ 328

6. ОУ „Васил Левски”: 3 броя
№ 280, № 329, № 330
7. ПГТ „Иван Марангозов”: 1 брой
№ 280
8. Отдаване под наем или аренда на общинска собственост: 2
броя
№ 313, № 314
9. Разпореждане с Общинска собственост: 8 броя
№ 275, № 278, № 288, № 291, № 297, № 315, № 322, № 339
10. Продажба на Общинска собственост: 2 броя
№ 296, № 334
11. Изменение на подробен устройствен план : 13 броя
№ 276, № 282, № 292, № 293, № 308, № 309, № 310, № 311,
№ 312, № 324, № 336, № 337, № 338
12. Дейност на Общински съвет: 4 броя
№ 277, №283, № 299, № 317
13. Представителство и пълномощия на Кмет и Председател на
ОбС, Кмет на кметство, Кметски наместници и общински
съветници: 2 броя
№ 281, № 325
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14. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община
Априлци: 1 брой
№ 279
15. Върнати решения, препотвърдени, прегласувани и отменени:
1 брой
№ 316
16.Решения относно кандидатстване по проекти, свързани с
общинска собственост: 5 броя
№ 287 - Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на
ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение №
РД50-200 от 29.11.2016г., подписано по подмярка 19.2. „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
(ПРСР) за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно
развитие на „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин”

№ 294 - Кандидатстване с едно общо проектно предложение на
Общините Троян и Априлци по процедура BG16M1OP002-2.002
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци”
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

№ 333 - Отпускане на безлихвен заем в размер на 20 000 лв. на
Сдружение „Местна инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин”
със срок на връщане до 20 декември 2017г.

№ 340 - Промяна на стойност на Запис на Заповед за Сдружение
„МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”.

№ 341 - Искане за безвъзмездно право на ползване на сграда от
Сдружение „ Туристическо дружество Китката”

17.Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци:
1 брой
№ 284
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18. Декларация от Общински съвет Априлци за подкрепа на
територията на общината да се запази и развие градският
транспорт: 1 брой
№ 298
19.Декларация за признаване и осъждане на геноцида над
арменците в Османската империя 1915-1922г.: 1 брой
№ 300

20.Борба с престъпността, осигуряване на обществен ред и
безопасност на движението на територията на Община
Априлци през 2016г.: 1 брой
№ 301
21.Одобряване на годишен доклад за 2016г. за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на община
Априлци за периода 2014-2020г.: 1 брой
№ 307
22.Приемане на нови членове в доброволно формирование №
ОВ-99-01, Община Априлци за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях. : 1 брой
№ 318
23. Детска градина „Априлче” : 2 броя
№ 331, № 332

Съгласно Закона за публичните финанси, Общински съвет
организира публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на
Община Априлци за 2016 година. Публичните обсъждания се обявяват на
интернет страницата на общината и информационното табло на Общината.
В деловодството са внесени заповеди и договори издадени от Кмета
съгласно изискванията на чл.44, т.18 от ЗМСМА.
Няма постъпили питания към Кмета на заседания на Общински съвет
в писмена форма.
Приетите решения и протокол от заседание се изпращат в
седемдневен срок до Областен управител , Районна прокуратура – Троян и
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Кмета на общината. Решенията на Общински съвет, протоколите от
заседанията и протоколите от постоянните комисии се публикуват на сайта
на общината и информационното табло на общината.
1.
Заведено е административно дело №306/2016 година на
Административен съд гр.Ловеч, във връзка с неприето предложение за
решение ДП-117/09.09.2016 г. от Д-р Младен Пелов - Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройства на територията за
поземлен имот с идентификатор 52218.117.5 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Видима, във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди, на Общински съвет Априлци от
Протокол № 18/27.10.2016г. на заседание на Общински съвет. В
изпълнение на Решение № 40 от 12.04.2017 г. по административно дело №
306/2016 г. по описа на Административен съд – Ловеч, влязло в сила на
09.05.2017 г., ВРЪЩА административната преписка на Общински съвет гр.
Априлци за ново произнасяне по внесеното от кметът на Община Априлци
по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройството на
територията, при съобразяване със задължителните указания по
тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото
решение. Осъжда на основание чл. 143, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс Общински съвет гр. Априлци да заплати направените
по делото разноски в размер на 1060 лв.
2. Заведено е административно дело №215/2017 година по описа на
Административен съд гр.Ловеч. Административното дело е образувано по
Протест №3171/2017г. на Окръжна прокуратура Ловеч, подаден против
чл.28, т.3, предл.2 от Наредбата за рекламната дейност и реда и условията
за разполагане на съоражения за рекламно-информационни елементи на
територията на Община Априлци.
3. Заведено е административно дело №139/2017 година по описа на
Административен съд гр.Ловеч. Административното дело е образувано по
Протест №1118 от 21.03.2017г. на Окръжна прокуратура Ловеч, подаден
против чл.2, ал.1, т.4 и чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба №16 за определянето
И администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Априлци, приета с Решение на Общински съвет Априлци.
4.Заведено е административно дело №73/2017 година по описа на
Административен съд гр.Ловеч. Административното дело е образувано по
Протест вх. №672/02.03.2017г. на Окръжна прокуратура Ловеч, подаден
против чл.16, ал.1 и чл.36,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински
съвет Априлци. С Решение 58/10.05.2017г. Административен съд Ловеч
ОТМЕНЯ чл.36, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет
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Априлци. ОТХВЪРЛЯ протеста на Окръжна прокуратура –Ловеч, против
чл.16,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет
Априлци. Внесен е касационен протест от Окръжна прокуратура-Ловеч
чрез Административен съд Ловеч до Върховен административен съдСофия СРЕЩУ Решение №58 /10.05.2017г. по АД №73/2017г. по описа на
АС-Ловеч в частта му, с която протеста на ОП-Ловеч срещу чл.16,ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета от Общински съвет Априлци, е отхвърлен. Насрочено е
административно дело № 7120/2017г. във Върховен административен съд
на РБългария по касационния протест за 17.09.2018г.
Изготвени са преписки на изисканите от Окръжна прокуратура - Ловеч и
Районна пркуратура- гр. Троян документи.
През този период са изготвени още 5 /пет/ броя преписки:
1. Преписка до Окръжна прокуратура гр. Ловеч по Образувана
преписка №1392/2017г. относно постъпване указание на ВАП в ОПЛовеч за предприемане на мерки по проверка на изпълнението на
задължението на общинските съвети за приемане на наредби за
определяне условията и реда за записване , отписване и преместване
на деца в детските градини, с оглед разпоредбата на чл.59, ал.1 от
ЗПУО и предвидения законов срок в §31 от същия закон(влязъл в
сила от 01.08.2016г.).
2. Преписка до Окръжна прокуратура гр. Ловеч по образувана
преписка № 1118/2017 г. за проверка законосъобразността на
текстове от Наредба №16 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на община Априлци.
3. Преписка до Окръжна прокуратура гр. Ловеч във връзка с писмо
№ 3171/2017 г. и образувана преписка по указания на ВАП по
надзора за законност, на осн.чл.145, ал.1 от ЗСВ за предоставяне на
копие от актуална Наредба за рекламната дейност и реда и условията
за разполагане на съоражения за рекламно-информационни елементи
на територията на община Априлци.
4. Преписка до Районна прокуратура - гр.Троян по образувана
преписка №235/2017г. по Разпореждане на Окръжна прокуратураЛовеч №2096/2017г. относно:
- Утвърдени общински транспортни схеми от общинските съвети
по места, съответно обществения превоз на пътници по
автобусните линии за извършване съгласно утвърдените за целта
общински транспортни схеми
- Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на
територията на общината, както и условията
и реда за
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разпределянето им между превозвачите, съобразно изискванията
на чл.24а, ал.10 от ЗАвтП.
- Определяне минимални и максимални цени за таксиметров
превоз на пътнииц за един километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на съответната община , където е
издадено разрешението по ал.1 на чл.24а от ЗАвтП, съобразно
изискванията на чл.24а,ал.11 от ЗАвтП.
5. Преписка до Районна прокуратура - гр.Троян по образувана проверка
№276/2017г. по писмо на Окръжна прокуратура-Ловеч №1605/2017г.
относно:
- приемане на Наредба , съгласно изискванията на чл.59, ал.1 от
Закона за предучилищното и училищно образование . за условията и
реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на Община Априлци, на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование
- приемане на Наредба , съгласно изискванията на чл.68, ал.1 от
Закона за предучилищното и училищно образование.
- приемане на Наредба, регламентираща подлежащите на вписване в
посочения регистър обстоятелства и реда за тяхното вписване въз
основа на създаването на регистър по чл.346,ал.1 от ЗПУО,
предвидено в ал.2 от цитирания законов текст,
Произтичащи от спазването на нормите за ЗАвтП и издадените въз
основа на него разпоредби, касаещи законосъобразното изпълнение
на задълженията им, произтичащи от разпоредбите на чл.17, ал.5,
ал.24, ал.10 и 11, респективно чл.24а, ал.1-8 и чл.24г от Закона за
автомобилните превози /ЗАвтП/.
В изпълнение на правомощията си по чл.32, ал.2 от Закона за
администрацията във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА,чл.305 от ЗПУО и
чл.6,ал.1 от ЗОС , през разглеждания период Областен управител- гр.Ловеч
със Заповед № РД-07-97/ 13.04.2017г. връща за ново обсъждане в ОбС
Априлци Решение № 291/30.03.2017г. за ново обсъждане в Общински
съвет Априлци. Същото решение е прегласувано и прието под №316 от
Протокол №25/27.04.2017г.
Уважаеми общински съветници,
Надявам се, че чрез нашата работа в активна комуникация с
представителите на гражданското общество, неправителствените
организации и всички институции на територията на общината, ще
постигнем подобряване във всички сфери на местното самоуправление и
устойчиво развитие на общината.
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Очаквам този отчет да бъде допълнен в заседанията на постоянните
комисии, заседанието на общински съвет и заедно с тези допълнения ще
бъде разгласен на населението чрез интернет – страницата на Общината и
на информационното табло на общината.

Инж. Димитър Кокошаров
Председател на Общински съвет Априлци
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Списък на присъствията на общинските съветници за периода от 01.2017г. до 06.2017г.

ОбС/Месец
Януари
1 РЗ
1КБФ
1КТСУ
Февруари
1 ИЗ
1 РЗ
1 КБФ
1КТСУ
1 Вр.

Бранимир
Беров

Димитър
Кокошаров

Камен
Славов

Мартин
Пенков

Младен
Колев

1 О.
1 О.

П.
Чорбаджийски

Пепа
Колева

Стелиян
Нунев

Тихомир
Колев

Тотю
Ненов

1 О.
1 О.

1 О.

1 О.
1 О.

1 О.

1 О.
1 О.

Март
1 РЗ
1 КБФ
1КТСУ

Април
1 РЗ
1 КБФ
1 КТСУ
1 Вр.
Май
1 ИЗ
1 РЗ
1 КБФ
1 КТСУ
Юни
1 РЗ
1 КБФ
1 КТСУ

Начо
Начев

Приложение № 2

1 О.

1 О.

1 О.
1 О.

1 О.

1 О.

1 О.

1 О.

1 О.

1 О.
1 О.
1 О.
1 О.

1 О.
1 О.

РЗ – редовно заседания, ИЗ – извънредно заседание, К. – комисия, О. - отсъствие

1 О.

