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Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 27 ал.6 от ЗМСМА, като председател на Общински съвет
Априлци внасям за разглеждане отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
на неговите комисии за периода 01.06. 2014г. – 30.11.2014 година.
За отчетния период Общински съвет Априлци е провел 5 редовни и 7
извънредни заседания.
Всички заседания на Постоянните комисии , с изключение на 2/поради липса
на кворум/, се провеждаха съгласно предварително обявените графици. По някои от
въпросите от дневния ред се проведоха много задълбочени дискусии. Изработваха
се становища, проекти за решения, които се докладваха от председателите на
комисиите на редовните заседания на ОбС.
Председателският съвет определяше дневния ред на заседанията.
От 1 юни до 30 ноември Общински съвет Априлци е взел 75 решения,
които могат да се обобщят по следния начин.
15 решения имат организационен характер.
14 решения свързани с управление на общинската собственост, 5 от тях са свързани
с ПУП, 2 определят временни площадки за изхвърляне на земни маси и камъни,
2 решения касаят продажба имот в с. Велчево, с 1 решение се даде съгласие за
изграждане на паметник в чест на загиналите във войните. С 3 решения ОбС
предостави земи от ОПФ на бившите им собственици.
2 решения регламентираха таксиметровия превоз в общината.
3 решения дадоха възможност да се кандидатства за финансиране от МТСП и МЗХ.
4 решения на ОбС са свързани с нормативната база. Прие се Общинския план за
развитие 2014-2020г., Дългосрочна програма за периода 2014-2024г. и краткосрочна
програма за периода 2014-2017г. за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива, План за енергийната ефективност на Община
Априлци за периода 2014-2020г. и Наредба за принудително изпълнение на
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Априлци.
7 решения се отнасят до финансите на община Априлци.
15 решения съгласно Правилника за помощите дадоха възможност да се отпуснат
10 еднократни суми за новородени, 3 – ма граждани на общината бяха подпомогнати
за лечение, 1 дете беше предложено на Министерски съвет за персонална
пенсия и 1 финансова помощ се подкрепи за талантливо дете при участието му в
международно състезание.

6 решения бяха адресирани към кмета на общината за предоставяне на отчети, за
извършване на проверки и др.
9 решения на ОбС бяха взети поради връщане на 4 решения от Областен управител
и поправка на технически грешки.
През отчетния период се създаде Временна комисия към Общински съвет,
която предстои да внесе резултатите от извършената дейност.
Съгласно Закона за публичните финанси Общински съвет може да разглежда
отчета на Бюджета за предходната година до 31декември на настоящата година.
Проведоха се през годината съвместни заседания на Постоянните комисии, изискаха
се от общинските съветници справки, зададоха се много въпроси. Кметът на
общината отговори на някои питания, внесе и писмени отговори. Фактът, че отчетът
на Бюджет 2013 не се прие от Общински съвет говори, че част от общинските
съветници не са удовлетворени от проведената дискусия и от дадените отговори по
приходната и разходната част на бюджета.
Проведе се публичното обсъждане на проекта на макрорамката на Бюджет
2015, на което не присъстваха всички общински съветници, а със Закона за
публичните финанси се вмени задължението на Общинския съвет да организира
това обсъждане. Необходимо е да сме по-отговорни в такива моменти.
Ловешкият административен съд няма да се произнесе до края на
календарната година по казуса, който блокира нормалната работа на ОбС. Този факт
създава напрежение при взаимодействието между ОбС и общинска администрация.
Централната комисия за установяване и предотвратяване конфликт на
интереси призова четиримата съветници, изслуша ги и в срок изпрати решението
си до всеки от тях. С Решение № РС-181-14-078 от 16.10.2014г. Комисията не е
установила конфликт на интереси. Четиримата общински съветници са участвали
в приемането на решения по отношение на гимназията, които „не водят до облага,
поради което липсва частен интерес, който да повлиява упражняването на
правомощията им като общински съветници. Липсата на облага води до липса на
частен интерес, което обуславя и липсата на конфликт на интереси”. В мотивите
на комисията се казва също, че „в конкретния случай общинските съветници са
упражнили своите правомощия в защита на обществен интерес-разходи, които
да се използват за издръжка на общинската гимназия”.
Кметът е входирал в деловодството 9 отговора на питания на г-н Ив. Пировобщински съветник и становища на адв. Лозанова във връзка с питания на общински
съвlетници.
Отделни граждани внeсоха жалби в деловодството, които се изпращат
своевременно на Общинска администрация за компетентен отговор. В едно от
заседанията общинските съветници поискаха от кмета копие на всички жалби на
граждани до кмета на общината, за да се обобщят и да се съдейства на гражданите за
решаването на казусите. До момента не са предоставени такива копия.
На основание чл.44, ал.1, т. 18 от ЗМСМА кметът на общината е внесъл
в деловодството на ОбС 10 броя административни актове, договори и техните
изменения, издадени в изпълнение на решенията на Общински съвет.
За периода не е внасян на основание чл.44, ал.1 т.7 от ЗМСМА отчет за
изпълнение на решенията на Общински съвет.

Внесен е отчет за изпълнение на бюджет 2014 на Община Априлци за първото
шестмесечие на годината.
Дейността на Общински съвет Априлци е достъпна за гражданите, но те не
участват активно при обсъждането на важни за общината въпроси. На интернет
страницата на общината се публикуват всички покани за заседания, проекти на
нормативни документи и протоколите от проведените заседания на постоянни и
временна комисии и на Общински съвет.

Пепа Колева
Председател на Общински съвет Априлци

