ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2012Г. – ,
НОЕМВРИ 2012 Г.

Уважаеми общински съветници,
На основание 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 предлагам на
вниманието Ви настоящия отчет.
Постоянните комисии към общински съвет Априлци провеждаха
своите заседания в зависимост от внесените в деловодството на
Общински съвет материали за разглеждане .
В заседанията на постоянните комисии участваха : членовете им,
председателят на ОбС, общински съветници, кмета на общината и
експерти от общинска администрация,
Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо
развитие, туризъм, евроинтеграция е провела 5 /пет/ заседания, в
които е разгледала за отчетния период 21 /двадесет и едно/ предложения
от общинска администрация и от председателя на ОбС и 7 /седем/ писма
на граждани. Изработила е съответните становища и те са внесени за
разглеждане на заседания на ОбС.
По-важните обсъждани теми са проекти за решения да се
кандидатства проект за Поставяне на информационни табла и
пътепоказатели за туристическите места и маршрути в община
Априлци, обособяване на места за отдих и почивка и дофинансиране на
регионалния проект Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен
маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически
продукти и услуги, където сме партньори на община Ловеч, Летница и
Троян. Разгледаха се въпроси касаещи подписването на запис на
заповедите по всички изпълняване проекти във връзка с ДДС.
Постоянната комисия по териториално и селищно устройство,
общинска собственост, екология и околна среда е заседавала за
периода юли-ноември 4 /четири/ пъти и е обсъдила 11 /единадесет/
предложения с проекти за решения и едно писмо.
Обсъдени бяха предложения за промяна характера на собственост
на недвижими имоти ПОС в ЧОС и евентуалната им продажба чрез
публичен търг. Комисията подкрепи проект за решение за изграждане на
детска площадка в парка в Ново село.
Постоянната комисия по образование, здравеопазване, култура,
религия, социални дейности, спорт, международни връзки,
обществен ред и сигурност е свиквана 5 /пет/ пъти. Разгледала е 4

/четири/ проекта за решения, внесени от общинска администрация.
Изключително отговорно комисията разгледа и проведе дебати по
внесените 5 /пет/ писма, четири от които касаеха решаване на проблеми
в ПГ по туризъм „Иван Марангозов”. Важен момент в работата на
комисията беше и дискусията по преобразуването на целодневните
детски градини в общината. За целта се проведоха две заседания и се
изработи становище на комисията което се представи в редовното
заседание на общински съвет.
Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси
за общински съветници и кметове заседава 1 /един/ път през месец
автуст във връзка със запитване на общински съветник.
Съгласно Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на
интереси изпратих до националната Комисия за предотвратяване и
установяване конфликт на интереси копия на декларациите подадени от
общинските съветници и кмета, регистър на декларациите и клетвените
листи.
На интернет-страницата на общината е публикуван регистъра на
подадените декларации от всички общински съветници и кмета на
общината по чл. 12 от ЗПРКИ.
Общинският съвет проведе 6 заседания, от които:
- 4 редовни
- 2 извънредни заседания
При всяко предложение за приемане, актуализиране на наредба или
програма материалите са публикуват 14 дни преди приемането на сайта
на общината за обществено обсъждане и се отправят покани за изказване
на писмени становища и предложения..
Общинският съвет е взел 57 решения
- 4 решения относно структурата на общинска администрация
- 5 решения свързани с кандидатстване по проекти на ПРСР
- 8 решения се отнасят до бюджет 2012 на община Априлци
- 4 решения са свързани с решаване на въпроси по ТСУ
-4 решения относно горите
- 2 решения свързани с въпроси на образованието
- 5 решения са актуализирали наредби на Общински съвет
-8 решения са за обявяване на недвижими имоти ПОС в ЧОС и за
продажба на имоти ЧОС
- 6 решения за отпускане на еднократни помощи за 8 новородени
- 2 решения за приемане на Наредба за регистрация, стопанисване
и контрол на кучетата и Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета
- 5 решения по организационни въпроси и свързани с ПОДОС
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- 4 решения с които не се приемат предложения
Всички решения на ОбС, и актуализирани наредби и правилници
приети от Общинския съвет са публикувани в сайта на Община Априлци
- www. obshtina-apriltsi.com, и на информационното табло в сградата на
общината
За решенията, които са взети от 1 юли до 30 октомври е изискана
информация за изпълнението им от кмета на общината, чийто отчет е
отразен в приложение №1
В дневния ред на заседанията са включени за обсъждане 68
документа
- 54 проекта за решения от общинската администрация;
- 1 предложение от председателя на ОбС
- 9 писма /заявления на граждани/
- 4 материала, внесени от ПГ по туризъм
Общинска администрация е оттеглила преди заседание 5 проекта за
решение.
Постоянните комисии са върнали за
доокомплектоване
3
проекта за решение.
За периода са отправени писмено едно искане и едно питане от
двама общински съветника.
Основните решения, които членовете на общински съвет Априлци са
взели за периода са свързани с кандидатстването по три проекта по
ПРСР:
Поставяне на информационни табла и пътепоказатели за
туристическите места и маршрути в община Априлци, обособяване
на места за отдих и почивка
Изграждане на хеликоптерна площадка и оборудване на
територията на община Априлци за предотвратяване на пожари в
ОГФ
Изграждане на игрище за мини футбол в Община Априлци за
подобряване достъпа на населението до спортни услуги.
Одобри се структура на общинската администрация съгласно новите
законови изисквания.
Създаде се обслужващо звено, което да управлява и стопанисва
общинския горски фонд.
Взе се решение и то е реализирано за изграждане на формирование от
доброволци за защита при бедствия.
Преобразуваха се двете детски градини в ЦДГ „Априлче”
Създадоха се условия за обявяване на имоти ЧОС за продажба чрез
публичен търг.
Актуализираха се и се измениха Наредби на ОбС.
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През изтеклите 5 месеца общински съветници участваха в заседания
на Общинската комисия по безопасност на движението, която взе важни
решения свързани с подобряване условията за движение на МПС и
безопасността на гражданите.
От страна на областния управител и кмета няма обжалвани и
върнати решения на Общинския съвет.
В следната таблица е отразено присъствието на общинските
съветници на заседания на комисии и но ОбС през отчетния период:
БРОЙ

ЗАСЕДАНИЯ

юли

август

октомври

ноември

5к+1ос

4к+2ос

4к+1ос

2к+2ос
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пр./отс

пр. / отс

4/0
4/0
1/3
0/4
4/0
4/0
4/0
4/0
0/4
4/0
4/0

19 / 2
20 / 1
15 / 6
6 / 15
12 / 9
21 / 0
15 / 6
19 / 2
7 / 14
18 / 3
19 / 2

пр./отс пр./отс пр./отс
Ганка
Диана
Димитър
Иван
Младен
Пепа
Петко
Стелиян
Тихомир
Тихомир
Цвятко

Трифонова
Семова
Кокошаров
Пиров
Пелов
Колева
Павлов
Нунев
Кукенски
Колев
Димитров

4/2
5/1
3 /3
3/3
2/4
6/0
1/5
4/2
2/4
3/3
4/0

6/0
6/0
6/0
3/3
5/1
6/0
5/1
6/0
2/4
6/0
6/0

5/0
5/0
5/0
0/5
1/4
5/0
5/0
5/0
3/2
5/0
3/2

Общо

Уважаеми общински съветници, това е краткият отчет за
дейността на Общинския съвет и неговите комисии, който в качеството
си на председател подготвих и внасям за разглеждане в съответствие със
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ПЕПА КОЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ
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