Приложение № 1

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация
за периода „юли 2018г. – декември 2018г.”
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 настоящият 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 юли 2018г. - декември 2018г. Общински съвет Априлци проведе 6
/шест/ редовни и 3 /три/ извънредни заседания. Бяха приети 33 броя решения. На
заседанието от месец август не се прие дневният ред и по тази причина нямаше
разглеждани предложения. Те бяха разгледани следващият месец.
Значителна работа преди провеждането на редовните заседания се извършваше в
постоянните комисии, където се разглеждаха и обсъждаха предложените проекти за
решения. На тези заседания на постоянните комисии присъстваха кметът на общината,
секретарят 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.
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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 противодействие на корупцията – 1 проведено заседание.

Месеци

Редовно
заседание

Извънредно
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БФ

Комисия
ТСУ

Юли

1

1

1

Август

1

1

1
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1

1

1
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1

1

1

Ноември

1

1

1

1

2

Съвместни
комисии

Декември
1
1
1
Дейността на постоянните комисии 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 Общински 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.

I. Приети изменения, допълнения и нови наредби, програми, стратегии,
правилници, отчети и планове – 9 броя.
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Комисия
ПК

1

1. Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за
периода януари - юни 2018г. - Решение №472.
2. Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при Община Априлци - Решение №473.
3. Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г. към 30.06.2018г. Решение №476.
4. Приемане на план за младежта за 2018г. - Решение №477.
5. Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Априлци - Решение №490.
6. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет
Априлци - Решение №493.
7. Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Априлци - Решение №494.
8. Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.
- Решение №496.
9. Актуализация на краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци Решение №498.
II. Приети решения на Общински съвет Априлци по предложения на Кмета.
1. Решение №471 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
2. Решение №474 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
3. Решение №475 - Разрешаване съществуването на маломерни паралелки и
тяхното дофинансиране през учебната 2018/2019г.
4. Решение №476 – Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г. към
30.06.2018г.
5. Решение №477 – Приемане на общински план за младежта за 2018г.
6. Решение №478 – Освобождаване на дете от такса в училище.
7. Решение №479 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
8. Решение №480 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
9. Решение №481 – Участие и членство на Община Априлци в Организацията
за управление на Старопланински туристически район.
10. Решение №482 – Продажба на поземлен имот – ЧОС.
11. Решение №483 – Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
12. Решение №484 – Продажба или отдаване под наем на имот – ЧОС.
13. Решение №485 – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И
52218.546.390 В УПИ IV, кв. 53, гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец.
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14. Решение №486 – Продажба на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци.
15. Решение №487 - Свикване на Общо събрание на акционерите на „В и К” АД
– гр. Ловеч.
16. Решение №488 – Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
17. Решение №491 – Актуализация на бюджета на Община Априлци и промяна в
Поименен списък за капиталовите разходи за 2018г.
18. Решение №492 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
19. Решение №495 - Отпускане на еднократна финансова помощ за присъдена
златна лира.
20. Решение №496 - Приемане на програма за развитие на читалищната дейност
на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.
21. Решение №497 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено.
22. Решение №498 - Актуализация на краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община
Априлци.
23. Решение №499 - Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона
за водите за поземлени имоти.
24. Решение №500 – Продажба на поземлен имот – ЧОС.
25. Решение №501 – Осигуряване на средства за доизграждане на система за
видеонаблюдение на територията на община Априлци.
26. Решение №502 - Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона
за водите за поземлени имоти.
III. Приети решения на Общински съвет Априлци по предложения на
общински съветници.
1. Решение №472 – Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода януари - юни 2018г.
2. Решение №473 – Изменение на ПОДОС.
3. Решение №489 – Предложение относно офис на ТБ „ОББ” АД – Априлци.
4. Решение №490 – Изменение на Наредба №16.
5. Решение №493 - Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда
за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в
Общински съвет Априлци
6. Решение №494 – Изменение на Наредба №16.
7. Решение №503 - Отпускане на еднократна финансова помощ за
скъпоструващи лекарства при животоспасяващо лечение и тежки
заболявания.

IV. Други предложения от външни организации.
За периода няма предложения от външни организации.
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V. Неприети предложения за решение от Общински съвет Априлци
За периода няма неприети предложения за решение.
Решенията, приети от Общински съвет Априлци, за отчетния период в големия
си процент са по предложение на Кмета на Общината – 26 броя решения, 7 броя от
общински съветници. Неприети предложения за решения – 0 броя.
В деловодството са внесени заповеди и договори издадени от Кмета съгласно
изискванията на чл.44, т.18 от ЗМСМА.
Има подадени 2 броя Жалби за отчетния период от граждани, които са
препратени по компетентност до Кмета. Същите са били предоставени за информация
пред Общински съвет.
Приетите решения и протокол от заседание се изпращат в седемдневен срок до
Областен управител - Ловеч, Районна прокуратура – Троян и 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.
До Общински съвет са пристигнали писма с изискване за предоставяне на
пълната информация по приемането на подзаконови нормативни актове от Окръжна
прокуратура – Ловеч и Районна прокуратура – Троян.
Образувани преписки, протести и дела за периода:
1.
Подаден Протест №1925/2018 г. от Окръжна прокуратура Ловеч срещу
текст от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Априлци. Оспорван текст от наредбата - чл.22,
ал.1, т.1,2,3 в частта им съотв. „постоянна част – 10лв”, „постоянна част – 5лв”,
„постоянна част – 2,50лв” и чл.22, ал.6 в частта „над – 10лв”.
2. Заведено е административно дело №271/2018 година по описа на
Административен съд гр. Ловеч. Административното дело е образувано във връзка с
подаден протест от Светла Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч срещу
текст от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Априлци.
С Определение №762 от 09.11.2018г. на ЛАС по адм. дело №271/2018 година
оставя без разглеждане протест на прокурор Светла Иванова при ОП – Ловеч, срещу:
чл.22, ал.1, т.1,2,3 в частта им съотв. „постоянна част – 10лв”, „постоянна част – 5лв”,
„постоянна част – 2,50лв” и чл.22, ал.6 в частта „над – 10лв” от Наредба № 16 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
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на община Априлци. Прекратява производството по настоящото адм. дело №271/2018
година на Административен съд – Ловеч.
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 не е връщал за ново
преразглеждане решение на Общински съвет Априлци.
Общински съвет и общинска администрация поддържат коректни
взаимоотношения и равнопоставено партньорство.
Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на
извършеното до сега и приноса му в общия обем от работата за подобряване на
местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от
взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на
Общинския съвет.
Инициативата на кмета и неговия екип е изключително важна. Добрите
намерения и добрите постижения в града и общината не биха били възможни без
общата воля на общинските съветници, без тяхната инициатива и подкрепа на всяко
хубаво начинание. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е
предшествано от решение на местната законодателна институция. Така ние, като
общински съветници, поемаме отговорността за него пред гражданите.
Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и
самокритичност да коригираме нашите грешки и в оставащата малка част от мандата
да вървим напред в изпълнение на задълженията си на общински съветници пред
своите избиратели. Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на
очакванията на жителите на Община Априлци за благоденствието на всички.

Инж. Димитър Кокошаров
Председател на Общински съвет Априлци
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