Приложение №1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ
О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии е изготвен
и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
Организацията и дейността на Общински съвет Априлци се oсъществява в съответствие с
Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната
администрация и действащото законодателство.
Всички заседания на Общинския съвет и постоянните комисии са проведени съгласно
изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и приетите от съвета решения.
Комисиите заседават преди всяко заседание по график и при предварителен проекто-дневен
ред. След всяко заседание на постоянните комисии се изготвят становища до Общински съвет по
разгледаните предложения.
Комисиите на Общински съвет Априлци, като спомагателни органи приемат внесените
проекти съгласно основното предложение, предлагат изменения и допълнения, отхвърлят проекти
или изискват допълнителни справки и информация по внесените предложения.
Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм,
евроинтеграция е провела 7 заседания, на които е разгледала 22 предложения и писма.
Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост,
екология и околна среда е провела 6 заседания, на които са разгледани 19 предложения, доклади
и др.
Постоянната комисия по образование, здравеопазване, култура, религия, социални дейности,
спорт, международни връзки, обществен ред и сигурност е провела 5 заседания, на които е
обсъдила 13 материала.
Проведени са две съвместни заседания на постоянните комисии при обсъждане на отчета на
бюджет 2012г. и Бюджет на общината за 2013г.
Заседания проведе и Временната комисия по ПОДОС.
Трябва да се отбележи дейността на постоянните комисии, които успяват да дефинират
редица проблеми, повдигат актуални въпроси, част от които решават съвместно с експертите от
общинската администрация, дават препоръки за бъдещата работа.
Преди всяко заседание на Общински съвет се свиква председателски съвет, а обществеността
се информира чрез интернет страницата на общината и чрез поставяне на дневния ред в центъра за
услуги и информация на гражданите в сградата на общината.
На 24-то заседание на Общински съвет Априлци , проведено на 31.01.2013г. бяха разгледани
7 предложения от кмета на Община Априлци и 2 предложения от председателя на Общински
съвет. Взети бяха 11 решения отнасящи се до даване предварително съгласие за учредяване на
сервитут върху общински имоти за прокарване на подземен водопровод, приемане програма за
управление на общинската собственост през 2013г., план за интегриране на ромите, удостояване
на Иван Ковашки за почетен гражданин на Априлци. Прие се програма за работа на ОбС през
2013г. и се направи промяна в ръководството на Постоянна комисия. Актуализира се състава на
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общински комисии. На това заседание ОбС даде съгласие кметът да кандидатства пред ПУДООС
за изграждане на две детски площадки.
Актовете на Общински съвет са изпратени в срока по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на кмета на
общината и на областния управител. Протоколи са изпратени на Окръжна прокуратура и Районна
прокуратура, решенията са публикувани на интернет страницата на общината и на таблото за
обяви.
Няма върнати решения за ново обсъждане от областен управител или кмета на общината,
няма оспорени актове пред административния съд.
На 25-то заседание на Общински съвет Априлци , проведено на 27.02.2013г., беше разгледан
и обсъден Отчета на Бюджет 2012г. и проект на Бюджета на Община Априлци за 2013г.
Материалите за заседанието бяха внесени от кмета на общината, г-н Бенко Вълев. Преди
заседанието беше проведено публично обсъждане и съвместни заседания на постоянните комисии.
Общински съвет взе 16 решения свързани с приходната и разходната част на бюджета, с
капиталовите разходи, прие се план –сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите
за поддържане на чистотата, прие се числеността и средните месечни работни заплати на
персонала в местните дейности.
Актовете на Общински съвет са изпратени в срока по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на кмета на
общината и на областния управител. Протоколи са изпратени на Окръжна прокуратура и Районна
прокуратура, решенията са публикувани на интернет страницата на общината и на таблото за
обяви.
Няма върнати решения за ново обсъждане от областен управител или кмета на общината,
няма оспорени актове пред административния съд.
26-то заседание на Общински съвет Априлци беше проведено на 27.02.2013г. На
заседанието бяха разгледани и приети два отчета свързани с програмата за управление на кмета и
програмата за опазване на околната среда. От взетите 10 решения две са свързани с одобряване на
ПУП – Парцеларен план за трасе на обектите: „Изграждане на колоездачна пътека от Острец до
Видима” и „Хеликоптерна площадка за борба с горски пожари”. Одобри се промяна в структурата
и числеността на персонала в ОА в местни дейности. С решение на ОбС се възложи на кмета на
Общината да проведе конкурс за отдаване под наем на помещения и оборудване в сградата на
Общинска поликлиника. След много дебати в комисиите се прие програма за развитие на
читалищната дейност през 2013г. и Културен календар. Гласуваха се две еднократни помощи за
новородено. На заседанието беше отправено едно питане от г-жа Семова относно заявление на
гражданин за състоянието на улица „Кокиче”в квартал Видима.
Актовете на Общински съвет са изпратени в срока по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на кмета на
общината и на областния управител. Протоколи са изпратени на Окръжна прокуратура и Районна
прокуратура, решенията са публикувани на интернет страницата на общината и на таблото за
обяви.
Няма върнати решения за ново обсъждане от областен управител или кмета на общината,
няма оспорени актове пред административния съд.
На 27-то заседание на Общински съвет Априлци, на 28.03.2013г., бяха взети 12 решения.
Материалите бяха внесени от кмета на общината. Едно решение се прие във връзка с участието на
общината по оперативна програма „Административен капацитет” на Европейския съюз, едно
решение във връзка с плана за устройство на територията. Във връзка с управление и
разпореждане с имоти общинска собственост се приеха 3 решения, две от които за събаряне на
бивше училище в Свинова поляна и Лъгашкото училище. След обширни дискусии в комисиите и
на самото заседание беше приет отчета на МКБППМН за 2012г. На това заседание се предложи на
МОМН ОУ „Васил Левски” и ПГ по туризъм „Иван Марангозов” да бъдат включени в Списъка на
Защитените училища в България и ОУ „Васил Левски” в Списъка на Средищните училища.
В края на заседанието г-жа Семова направи запитване относно акта за собственост на
училището в кв.Острец.
Актовете на Общински съвет са изпратени в срока по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на кмета на
общината и на областния управител. Протоколи са изпратени на Окръжна прокуратура и Районна
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прокуратура, решенията са публикувани на интернет страницата на общината и на таблото за
обяви.
Има върнато решение за ново обсъждане от областен управител, касаещо предложение за
Списъка на Защитените училища.
На 28-то заседание на Общински съвет Априлци , проведено на 25.04.2013г. бяха обсъдени 8
предложения на кмета на общината. Прие се информация на РУ „Полиция” гр. Троян за 2012г.
Съгласно закона за Народните читалища бяха разгледани в комисия докладите на читалищата в
общината и вносителите участваха в заседанието. На заседанието се взеха 13 решения, с които се
прие план за развитие на Социалните услуги за 2014г., приет бе отчет за изпълнението на
програма за Закрила на детето и общинска програма за 2013г., Упълномощен беше кмета на
общината да подпише запис на заповед за финансиране разходите по ДДС при реализиране на
проект по мярка 321 на ПРСР –дневен център и реконструкция на четвъртокласни пътища в
Априлци. След няколко решения на Общински съвет, взети през предишния мандат, се прие на
основание доклад на кмета решение за ликвидация на „Юмрукчал” ЕООД. Временната комисия
към ОбС създадена в началото на мандата изработи становище във връзка с измененията на
ЗМСМА. На заседанието се прие решение за промяна на ПОДОС. Две от решенията
актуализираха Наредба №16 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,
като се определи ценоразпис на таксите за ползванията в горските територии-собственост на
община Априлци и извършените услуги в тях. Одобрена беше една еднократна помощ за
новородено и една за лечение на деца.
Общински съвет върна предложение на кмета на община Априлци относно отдаване под
наем или аренда на имоти от общинския поземлен фонд за обсъждане отново в постоянната
комисия по ТСУ,общинска собственост, екология и околна среда.
ОбС преразгледа решение №226/28.03.2013г. , върнато от областен управител, като гласува
отпадането на т.2 от решението.
Актовете на Общински съвет са изпратени в срока по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на кмета на
общината и на областния управител. Протоколи са изпратени на Окръжна прокуратура и Районна
прокуратура, решенията са публикувани на интернет страницата на общината и на таблото за
обяви.
Няма върнати решения за ново обсъждане от областен управител или кмета на общината,
няма оспорени актове пред административния съд.
29-то заседание на Общински съвет Априлци беше проведено на 30.05.2013г. с кратък дневен
ред. Взеха се 4 решения, три от които за отпускане на еднократна помощ за новородено.
Общински съвет Априлци след проведения дебат както в постоянната комисия така и на самото
заседание прие Годишен план за ползване на дървесина от общинските горски територии през
2014г.
Актовете на Общински съвет са изпратени в срока по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на кмета на
общината и на областния управител. Протоколи са изпратени на Окръжна прокуратура и Районна
прокуратура, решенията са публикувани на интернет страницата на общината и на таблото за
обяви.
Няма върнати решения за ново обсъждане от областен управител или кмета на общината,
няма оспорени актове пред административния съд.
На 30-то заседание на Общински съвет Априлци , проведено на 27.06.2013г. бяха внесени от
кмета на общината 7 предложения и се взеха 8 решения. След няколкократно връщане от
комисиите на общинска администрация на заседанието беше приет Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на общината. Приеха се четири решения свързани с
управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Актуализира се Плана за защита при
бедствия и аварии. След продължителна дискусия в комисията по ТСУ, на заседанието се дадоха
препоръки и се взеха две решения във връзка с техническото задание за изработване на Общ УС
тройствен план на общината.
Актовете на Общински съвет са изпратени в срока по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на кмета на
общината и на областния управител. Протоколи са изпратени на Окръжна прокуратура и Районна
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прокуратура, решенията са публикувани на интернет страницата на общината и на таблото за
обяви.
Няма върнати решения за ново обсъждане от областен управител или кмета на общината,
няма оспорени актове пред административния съд.
За периода 1 януари 2013 г. – 30 юни 2013 г. Общински съвет Априлци проведе 7 заседания,
на които са приети 73 решения.
Като цяло за първото шестмесечие на 2013г. в деловодството на Общински съвет Априлци са
регистрирани и обработени 42 предложения и 136 преписки – отчети, доклади, писма, питания,
молби и заявления.
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