ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ 2011Г. – ЮНИ 2012 Г.

Уважаеми общински съветници,
Настоящия отчет внасям 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
През отчетния период няма промяна в състава на ОбС. До приемането на ПОДОС бяха
избрани членове на трите постоянни комисии съгласно Правилника от мандат 2007-2011г.
При приемането на ПОДОС 2011-2015г. към Общински съвет Априлци се създадоха четири
комисии:
1.Постоянна комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция
– 5 члена
2.Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология
и околна среда- 5 члена
3.Постоянната комисия по образование, здравеопазване, култура, религия,социални дейности,
спорт, международни връзки, обществен ред и сигурност- 3члена
4.Постоянна комисия за установяване конфликт на интереси за общински съветници и кметове
– 3 члена
6 общински съветника са членове на две постоянни комисии
4 общински съветника са членове само на една комисия.
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.
В заседанията на постоянните комисии взеха участие: членовете им, председателят на
ОбС, общински съветници, кмета на общината, зам. кмета, секретарят и специалисти от
общинската администрация, а също така и заинтересованите лица. Становищата в комисиите се
приемаха със съответното гласуване
През изминалите месеци от настоящия мандат Общинският съвет и неговите комисии
работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република
България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и
взваимодействията му с общинската администрация в подкрепа, на което са и следните данни:
1. Общинският съвет проведе 16 заседания, от които:
- 12 редовни
- 4 заседания бяха извънредно свикани по искане от общински съветници или от кмета на
общината.
2. До момента Общинският съвет е приел 112 решения
От тях:
- Програми и стратегии за управление, отчети – 9 бр.
- Административни дейности и услуги - 14 бр.;
- Общинска собственост – 5 бр.
- Техническа инфраструктура и транспорт -1 бр.
- Финанси- 31 бр., от които 17 еднократни помощи / 15 за новородени/
- участие на Общината в проекти – 7 бр.
- с 37 решения Общинският съвет е актуализирал свои действащи поднормативни
актове – наредби и правилници.
- отхвърлени предложевия - 5 бр.
- отложени за разглеждане - 3 бр.
Всички решения на ОбС, наредби и правилници приети от Общинския съвет са
публикувани в сайта на Община Априлци.
3. В дневния ред на заседанията са включени за обсъждане 78 документа
- 47 проекта за решения – от общинската администрация;

- 2 предложения - от председателя на ОбС
- 2 предложения - от временна комисия
- 1 предложение – от постоянна комисия
- 22 писма съдържащи заявления за еднократни помощи
- 4 документа внесени от институции
4. Отвъд сухите цифри, редно е да откроим по-важните теми, които разглеждахме. В началото
на мандата ние набелязахме своите приоритети в бъдещата си работа, които не само са
своеобразен реален измерител за дейността на Общинския съвет, но и гаранция за прозрачност
на управлението. Приет бе бюджета на общината Приехме стратегически документи за
управление на общинската собственост
5. По дейността на постоянните комисии:
Постоянните комисии са заседавали 35 пъти, / от които 2 съвместни заседания свързани с
ПОДОС и бюджета /:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм,
евроинтеграция е провела 15 заседания, на които са разгледани 35 документа
По-важните обсъждани теми са: Отчет за изпълнението на бюджет 2011г., Бюджет 2012;
дофинансиране на делегирани от държавата дейности, изменения на Наредба 16 на ОбС за
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Априлци , кандидатстване с проекти и др
- Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост,
екология и околна среда е провела 14 заседания с общо 18 точки в дневния ред.
Разглеждани са предимно предложения свързани с търгове за продажба на транспортна
техника, отдаване на мери и пасища на земеделски производители, изменение на ПУП, право на
преминаване,. Не се приеха и се върнаха за допълване и прецизиране Методика за определяне
размера на годишната арендна вноска и наемна цена на декар замеделска земя от Общинския
поземлен фонд и Наредба за регистрация, стопанистване, контрол и овладяване на популацията
на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци.
- Постоянната комисия по образование, здравеопазване, култура, религия, социални
дейности, спорт, международни връзки, обществен ред и сигурност има 6 заседания , на
които са обсъдени 16 документа.
В дискусиите се обсъждаха проблеми в образователната сфера. Дебатите инициираха
извънредно заседание на ОбС. Разгледха се Програма за закрила на детето, програма за
Социалните дейностии, Културен календар на общината и др..
- Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси за общински съветници и
кметове не е провеждала заседания поради липса на сигнали.
В деловодството на ОбС е заведен регистър на декларациите по ЗПРКИ
През отчетния период се създаде Временна комисия за изработване на ПОДОС.
Становищата на комисията беха внесени за обсъждане на заседания на Об
Други теми на дискусии и взети решения бяха: Програма за приоритетните въпроси, които
предстои да бъдат разгледани от Общински съвет Априлци през 2012 г., определи се член на
ОбС Априлци за представител в Общински съвет по условия на труд, Избра се членски състав
на Общинска комисия по безопасност на движението , Общинска комисия за обществен ред и
сигурност, Обществен съвет в Община Априлци.
В деловодството на ОбС е постъпила информация, че единствено е заседавал Общиственият
съвет. Желателно е да не се повтаря ситуацията от миналия мандат и създадените комисии да
не заседават. Членовете на комисиите са хората, които могат да проучат общественото мнение
по дадена проблематика и да инициират предложения, както пред кмета на общината, така и
пред Общински съвет. Във всички тези комисии има представители на ОбС и се препоръчва поголяма активност.
От началото на мандата не е внасяна информация за работата на Общинската комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, въпреки поставянето на
въпроса в заседание на комисията по образование.
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Заседанията на Общински съвет Априлци са открити. За всяко заседание се изпращат
уведомителни писма до кмета на общината, зам.кмета, секретаря и кметския наместник.
Публичните обсъждания се обявяват на интернет страницата на общината в раздел
Общински съвет.
Приетите решения и протоколи от заседанията в седемдневен срок се изпращаха на
Областния управител, Окръжна прокуратура-Ловеч и Районна прокуратура - гр. Троян.
Приетите решения от ОбС се предоставяха на кмета на общината в предвидения от закона
срок. Преписи от приетите решения се дават и на заинтересованите лица. Всички решения се
обявяват в Интернет страницата на общината - www. obshtina-apriltsi.com, както и на
информационното табло в сградата на общината.
От страна на кмета няма обжалвани решения на Общинския съвет.
Не се изпълнява чл. 121 и 126 от ПОДОС.
Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет, но не е
внасяна в общинския съвет информация за изпълнението им на всеки два месеца
Не се изпращат на общинския съвет всички административни актове , както и
договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от
общинския съвет, в тридневен срок от подписването им. / до момента са входирани 9
административни акта/
В изпълнение на правомощията си по чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и във
връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, през разглеждания период областният управител е върнал за
ново обсъждане 2 решения на Общински съвет свързани с текстове от ПОДОС.
6. Във връзка с посещаемостта на общинските съветници в табличен вид са посоченни
данни от първите 6 месеца на годината:
БРОЙ

ЗАСЕДАНИЯ

Ганка
Диана
Димитър
Иван
Младен
Пепа
Петко
Стелиян
Тихомир
Тихомир
Цвятко

Трифонова
Семова
Кокошаров
Пиров
Пелов
Колева
Павлов
Нунев
Кукенски
Колев
Димитров

януари
вк+2
пр./отс.
2/0
2/0
1/1
0/2
2+2/0
2/0
0/2
2+2/0
0/2
2/0
2+0/2

февруари
4
пр./отс.
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
1/3
4/0
2/2

март
4
пр./отс.
3/1
4/0
1/3
4/0
3/1
4/0
4/0
1/3
0/4
4/0
0/4

април
5
пр./отс
5/0
5/0
4/1
2/3
2/3
5/0
5/0
4/1
2/3
5/0
5/0

май
4
пр./отс
4/0
2/2
3/1
1/3
3/1
4/0
3/1
4/0
1/3
3/1
4/0

юни
5
пр./отс
5/0
5/0
1/4
5/0
4/1
5/0
4/1
5/0
3/2
5/0
3/2

Общо
24
пр. / отс
23 / 1
22 / 2
14 / 10
16 / 8
18 / 6
24 / 0
20 / 4
20 / 4
7 / 17
23 / 1
14 / 10

От приложената към отчета справка от общинска администрация за получените
възнаграждения за същия период се констатира, че финансовата разлика е минимална в
сравнение с огромната разлика в присъствие и отсъствие от заседания. Това зависи от ПОДОС,
който се приема от ОбС. Промените в ЗМСМА влизат в сила от 01.07.2012г.и налагат да се
преразгледа ПОДОС в частта за възнаграждения и санкции.
Уважаеми общински съветници, това е 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.
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии се
основава, както на статистическите данни, така и на краткия анализ на съдържанието на взетите
решения.
Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на
извършеното до сега и в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и
развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от усилията на всички в цялостната работа
на Общинския съвет.
ПЕПА КОЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ
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