ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2014Г. –МАЙ 2015 Г.

Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 109, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Априлци внасям за разглеждане отчет за дейността на съвета и на неговите
комисии, който да се разгледа в открито заседание и ще се разгласи на населението в
общината.
През отчетния период няма промяна в състава на ОбС. Дейност осъществяваха три от
четирите постоянни комисии.
Постоянна комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм,
евроинтеграция. Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, общинска
собственост, екология и околна среда и Постоянната комисия по образование,
здравеопазване, култура, религия,социални дейности, спорт, международни връзки,
обществен ред и сигурност.
Постоянна комисия за установяване конфликт на интереси за общински съветници и
кмет и Постоянната комисия по образование, здравеопазване, култура, религия,социални
дейности, спорт, международни връзки, обществен ред и сигурност промениха състава си и
общинските съветници избраха техните председатели.
Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на
основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
През изминалите месеци Общинският съвет и комисиите към него работиха
отговорно за решаване на общинските проблеми,
1. Общинският съвет е провел 10 заседания, от които:
- 6 редовни
- 4 извънредни
За периода декември-май Общинският съвет е приел 114 решения:
12 решения за еднократни помощи: 11 за новородено по 500лв. и една помощ от 500лв.
№№ 485,486,487,488,492,493,542,548,557,562,573,585.
35 решения във вързка с Бюджета
№ 484-относно Бюджет 2014
За приемането на Бюджет 2015№№506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,
526,527,528,529,530,531,532,533,534,537,538,541, 561,574
7 решения за връщане на гражданите на земи от Общинския поземлен фонд№№ 477, 550, 551, 552, 553, 554, 568
2 решения свързани с ОУ „Васил Левски” - №564 и №565
5 решения за отдаване под наем или аренда на общинска собственост№№476/ върнато от Областен управител и разгледано отново в ОбС/, 479 /заповеди на кмета
№52и№58-договор /, 481/заповеди на кмета №51и №54/ , 496, 570/ заповеди на кмета- №174
и №215/.
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1 решение№ 536, с което ОбС определи списъци на имоти от Общинския поземлен фонд за колективно
и за индивидуално ползване./ заповед на кмета №78/
6 решения за разпореждане с ОС :
№№478 /заповед на кмета №52/, 482 /заповеди на кмета №51 и №54-договор/, 556, 571
касаещи тръжна цена и пътища
№559 /заповеди на кмета-№№96,97, 127, 131, 132, от №145 до №157 и №177/, и №569 за
лесоустройствени мероприятия
3 решения за продажба на общинска собственост.№№ 575, 576/заповеди на кмета №175 и №188/, 577
2 решения – ОбС допуска изменение на подробния устройствен план –
№584 и № 563
15 решения свързани с наредби,програми и отчети№ 475-Метод за определяне размера на минимални годишни арендни вноски и наемни цени
на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
№ 483-Актуализация на Плана за бедствия на територията на община Априлци,
№ 539Приемане на Информация от РУ„Полиция”-Троян,относно борбата с престъпността,
състоянието на обществения ред и безопасността на движение на територията на общината
за 2014г.
№ 540- Одобряване на Задание и Опорен план за изработване на общ устройствен план на
Община Априлци.
№ 544- Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност за 2015г. на Община
Априлци и Общински културен календар за 2015г.
№ 545- Приема се Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска
собственост в Община Априлци през 2015г.
№ 546- Приет е отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община
Априлци през 2014г.
№ 549-Приета информацията на Кмета на Община Априлци в писмо с вх. № 62 / 24.02.2015г.
№ 555- Одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020г. на
Община Априлци за 2014г.
№ 558- Приет Годишен план за ползване на дървесина през 2015 г. от горските територии
собственост на община Априлци.
№ 560- Приемане на Годишен отчет на Общинската програма за опазване на околната среда
и Програма за управление дейностите по отпадъците за 2014г.
№ 580 Приети са Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2014г. и
Програма за закрила на детето за 2015г. в Община Априлци.
№ 581-Приет е План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2016г.
№ 582- Отмени се Наредба за регистрация, стопанисване, контрол на домашните кучета и
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци.
/по предложение на Районна прокуратура Троян/
№ 583 Прие се Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Априлци.
3 решения -№ 490,№494 и № 495 отмениха решения на ОбС
12 решения с организационен характер /комисии, отчетии др./№№472,497, 498,501, 502, 503, 504, 535,567, 578,489, 547
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7 решения изискващи от Кмета на Общината справки, отговори на въпроси и др.
№ 473 Да бъде прекратен договор за консултански услуги / няма информация/
№ 474 Към проекто-бюджет 2015г. да се приложат справки.
№ 480 Да се направи до компетентните органи запитване относно правомощията на кмета. /
писма с изх. №№ 1,2,4/05.01.2015г. и №№ 11,12/15.01.2015г./
№ 499 Кметът на Община Априлци да отговори в 15 дневен срок на зададените въпроси на
заседанието от 29.01.2015г. касаещи общински парк в кв. Зла река. / няма писмен отговор/
№ 500 Кметът на Община Априлци да докладва в 15 дневен срок пред Общински съвет за
собствеността на поземлени имоти./отговор с писмо с вх.№ 62/24.02.2015г./
№ 543 Възлага на кмета да бъде изготвена Стратегия за развитието на читалищната дейност
в Община Априлци през настоящата година./ няма информация/
№ 572 Задължава кмета на Община Априлци да внесе в Общински съвет в двумесечен срок
становище за статута на пътищата на територията на община Априлци./срокът изтече на
30.06.2015г./
4 решения за представителството и пълномощията на кмета№ 491 Избира Бенко Вълев- Кмет на Община Априлци за представител на община Априлци
в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД Ловеч.
№ 505 Възлага на Кмета на Община Априлци да гласува в събранието на съдружниците на
„Зора-1” ООД, за освобождаване като съдружник на „КО-ВЕР ЕНЕРДЖИ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” С.А. Люксембург- поради заличаване в Търговския регистър и
приемане на негово място като нов съдружник на „ВИ АР КЪМПАНИ” ЕООД. /няма
информация за изпълнението на решението/
№ 566 Упълномощава Бенко Вълев- представител на Община Априлци в Общото събрание
на акционерите на „В и К” АД –Ловеч да гласува на заседанието, насрочено за 03.04.2015
година. /няма информация за изпълнението на решението/
№ 579 Общински съвет Априлци изразява волята си за прекратяване участието на Община
Априлци в юридическо лицес нестопанска цел, осъществяваща дейност в обществена полза
«Местна инициативна група –общини Троян и Априлци
Отменени са 3 решения на ОбС : № 415 и № 461, № 476
Кметът е внесъл за отчетния период 58 проекти за решения
Въз основа на писмо с вх. №510/2014г. председателят на ОбС, кметът на Общината и
Директор на дирекция към ОА участваха в среща в МРРБ , проведена във връзка с
подписване на протокола за активите на ВиК –публична държавна и публична общинска
собственост, след която нямаше развитие по дадения казус.
Преди отчетния период ОбС избра кандидати за съдебни заседатели и постъпи
Решение от 17.12.2015г. за избран 1 съдебен заседател в Апелативен съд Велико Търново за
следващите 5 години.
Общинските съветници участваха активно в организираната от Областния управител
д-р Бояджиева приемна в Априлци.
Съгласно закона запубличните финанси, публичното обсъждане на проекта за Бюджет
на Община Априлци се организира от Общински съвет. Предложенията на гражданите бяха
обсъдени при приемането на Бюджета за 2015г.
В деловодстовото е внесен Договор №33/ 3/3211562/19.03.2015г. м/у ДФ «Земеделие»
, Сдружение МИГ Троян и Априлци и Община Априлци по проект «Закупуване на
специализиран автомобил за подобряване достъпа до социални услуги в община Априлци».
Даден е писмен отговор от кмета на искане на Д.Семова с вх. № 61/23.02.2015г.
Постоянните комисии са заседавали преди всяко редовно заседание на
ОбС.Проведени бяха и съвместни заседания свързани с бюджета на общината за 2015г.
Заседанията на Общински съвет Априлци са открити. За всяко заседание се изпращат
уведомителни писма до кмета на общината, зам.кмета, секретаря и кметския наместник.
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Публичните обсъждания се обявяват на интернет страницата на общината в раздел
Общински съвет.
Приетите решения, протоколът от заседание и материалите към тях в седемдневен срок
се изпращат на Областния управител, Окръжна прокуратура-Ловеч и Районна прокуратура гр. Троян и на кмета.
Решенията на ОбС и протоколите от всички заседания –на постоянни комисии и на ОбС
се публикуват на сайта на общината.
Във връзка с посещаемостта на общинските съветници в табличен вид са посочени
отсъствията на общинските съветници за периода.
Отсъствията от заседания на комисии се отнасят само за тези, които са членове на
комисията провела заседание.
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