ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Априлци и на неговите комисии
за периода 01.12. 2013г. – 31.05.2014 година
Уважаеми общински съветници,
За отчетния период проведохме 6 редовни и 4 извънредни заседания на
Общински съвет Априлци, на които взехме 98 решения.
Заседанията на Постоянните комисии се провеждаха при задълбочени
дискусии, изискваха се голям брой справки и документи за по-добра информираност
на съветниците.
Редовно, преди всяко заседание се свикваше Председателския съвет за
уточняване на дневния ред на заседанията.
На интернет страницата на общината се публикуваха всички покани за
заседания и протоколите от тях, както и проектите на Наредби, съгласно закона за
нормативните актове.
За периода Кметът на Общината е внесъл за разглеждане 38 предложения.
Председателят на Общинския съвет е внесъл за разглеждане 3 предложения. 1
общински съветник е внесъл едно предложение.
Входирани са в деловодството на Общински съвет 140 писма от институции,
въпроси и жалби на граждани, заповеди на кмета на общината, справки, договори,
питания на общински съветници. Според необходимостта една част са разгледани в
комисии, друга са изпратени по компетентност на общинска администрация, трети,
имащи информационен характер, са архивирани и са достъпни за общинските
съветници.
В изпълнение на чл. 44, ал.1 т.18 Кметът на общината е внесъл 38
административни актове, заповеди, договори и техни изменения и допълнения,
издадени в изпълнение на Решенията на ОбС.
В резюме решенията на ОбС за отчетния период са:
1. Общинският съвет е взел 16 решения за еднократни помощи / 10 за новородени, 4
за лечение и 2 за стимулиране на талантливи деца/
2. 1 решение на ОбС е изменило Наредбата за определяне и администриране на
местните данъци.
3. 24 решения са взети във връзка с изменения на Правилника за организация на
дейността на ОбС и взаимодействието му с администрацията, избиране на състав
и ръководства на комисии, избиране на зам.председател, промяна възнагражденията
на общинските съветници и други организационни въпроси.
4. С 5 решения са приети отчети за периоди от 2013г./ на Председателя на ОбС, на
Кмета за изпълнение на актовете на ОбС, на Началника на РУ Полиция Троян, на
Общинската комисия за БППМН, на програмата за Околна среда/
5. Приети са 6 решения свързани с образование, култура и туризъм / 2 за ОУ
„В.Левски, 2 за ПГ по туризъм „Иван Марангозов” 2 програми за развитието на
туризма и читалищната дейност в общината/
6. ОбС е взел 7 решения в областта на ТСУ касаещи ПУП и ремонт на ДСХ.
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7. В 5 решения ОбС се е произнесъл по стопанисването и управлението на
общинската собственост /съгласие за проектиране на място за отдих, за саниране на
основното училище, отдаване на 2 помещения под наем и решение за
лесоустройствени мероприятия/.
8. При обсъждане на бюджета на общината се взеха 22 решения / 1 актуализация
през декември и останалите са по повод Бюджет 2014г./
9. 3 решения не са изпълнени от общинска администрация / назначаване на кметски
наместник в село Велчево, монтиране на хидратен кран в м.Маришница,
осигуряване на юрист на заседанията./
10. С 1 решение е върнато предложение с актуализираната програма за поземлените
имоти.
11. 5 решения са потвърдени от ОбС след връщането им от кмета.
12. 1 решение е върнато от Областен управител и прегласувано за отстраняване на
фактическа грешка.
13. Не са изпълнени 2 решения свързани със закупуването на конферентна уредба.
14. Не е предоставяна информация по решение №336 , съгласно което е необходимо
ОбС да е запознат с всички процедури по ЗУТ и заповедите за преминаване през
общинска собственост.
През последните шест месеца настъпиха промени в състава на ОбС и
Постоянните комисии. С решение на Общинската избирателна комисия през месец
февруари се освободиха от състава на ОбС Априлци трима общински съветника и
членове станаха следващите от кандидатските листи на ПП ГЕРБ и Коалиция
„Обединение Априлци”. Новопостъпилите общински съветници бяха приети в
Постоянните комисии и участват активно в дискусиите.
Прецедент в този мандат се оказа връщането на решения на ОбС, касаещи
бюджета на общината за 2014г. Мотивите на кмета за връщането им са наличие на
конфликт на интереси за четирима общински съветника. След потвърждаването от
ОбС на жалваните решения, кметът на общината заведе дело под №82 в Ловешкия
административен съд. Общинските съветници поискаха от работещите по договор с
община Априлци юристи правна консултация, но те отказаха с мотива, че
защитават само интересите на кмета.В резултат на тези действия са нарушени
взаимодействията между ОбС и ОА. Допълнително се стигна до връщане на
решения, както от кмета на общината, така и от Областния управител, тъй като
отново общинският съвет не получи възможност да ползва правна помощ от
юриста на Общината. До момента няма писмено аргументирано правно становище
по кой Бюджет се работи за 2013г. или за 2014г.
През отчетния период се проведоха процедурите по обсъждане и приемане на
Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. Общинските съветници не
дадоха писмени препоръки и не бяха активни в общественото обсъждане на проекта
за ОПР. Постави се начало на дискусия в постоянните комисии, но ОбС все още не е
приел плана поради обективни и субективни причини.
Съгласно Закона за публичните финанси, действащ от 01.01.2014г. Отчета за
изпълнението на Бюджет 2013г. може да се приеме до края на 2014г. Това мотивира
общинските съветници за по-детайлно обсъждане на приходната и разходната част
на бюджет 2013г. Постоянните комисии заседаваха съвместно на 18.03.2014г. и
изискаха в срок справки от ОА, които до края на отчетния период не бяха
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предоставени.
Много въпроси , зададени от общинските съветници на заседания
на комисии и заседания на ОбС, останаха без отговор.
За периода декември-май са направени 3 писмени питания от общински
съветник, на които е даден един писмен отговор от кмета.
В началото на календарната година, на основание чл.63, ал.1 от ПОДОС,
Председателят на ОбС предложи проект за Програма за приоритетните въпроси,
които предстои да бъдат разгледани от ОбС през 2014г.В постоянните комисии се
взе решение да се дадат писмени предложения към проекта и тогава да се гласува в
ОбС. До момента няма постъпили предложения и програма не е приета.
Присъствието на заседанията на общинските съветници е както следва:
декември

януари

2к. 2з.
пр./отс.

2к. 1з.
пр./.отс.

7к. 2з. 4к. 3з.
пр./ отс. пр./отс.

2
3

9
5 / 1к 3
7 / 1з1к 4 / 1з2к 4

4к. 1з. 22к.10з.
пр/отс пр./отс.
.
5
26 / 3
5
27/ 5

3
3
3
2
3
3

9
9
8
9
9
8 / 1к

4
5
1 / 1з
5
2
2
3
4
3 /1к

Диана
Димитър

Семова
Кокошаров

2
4

Иван
Латинка
Мирослав
Пепа
Петко
Стелиян
Тихомир
Тотка
Цвятко

Пиров
Стоянова
Иванов
Колева
Павлов
Нунев
Колев
Петрова
Димитров

4
4
4
4
4
4

/ 2з.

февруари

март

7
6
5
7
6 / 1к
7
6 / 1к
7
3 / 1з1к

април
3к. 1з.
пр./отс.

4
3
1 / 1з1к
4
3 / 1к
3
3
3
4

май

ОБЩО
32к.и з.

31
14
7/3
32
26/ 2
27
28/ 1
14
25/ 4

Легенда : к. – комисия
з. – заседание на ОбС
пр.- отбелязва се присъствие на заседание на ОбС и на всички комисии
отс.- отбелязва се отсъствие само на заседание на ПК, на която общ. съветник е член и
на заседание на ОбС

Пепа Колева
Председател на Общински съвет Априлци
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