Приложение № 1

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация
за периода „януари 2019г. – юни 2019г.”
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общински съвет е орган на местното самоуправление на територията на община
Априлци, осъществяващ своите правомощия въз основа на Конституцията на
Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за
местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство,
както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
При извършване на дейността си през отчетния период Общински съвет прие
различни по видове и правна същност актове-наредби и решения, класифицирани по
своята правна същност на административни актове, нормативни актове.
Класификация би могла да бъде извършена и според сферите на дейност, които
регулират актовете на Общински съвет, съгласно разпоредбата на чл.17 от ЗМСМА.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общински
съвет Априлци и неговите постоянни комисии.
В своята дейност Общински съвет Априлци се ръководи от следните принципи:
законност, колегиалност, самостоятелност по отношение на държавни органи при
вземане на решения, гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината,
взаимодействие с държавните органи, публичност при вземане на решения и тяхното
изпълнение.
През периода януари - юни 2019г. Общински съвет Априлци проведе 6 /шест/
редовни заседания и 1 /едно/ извънредно заседание. Бяха приети 72 броя решения.
Значителна работа преди провеждането на редовните заседания се извършваше в
постоянните комисии, където се разглеждаха и обсъждаха предложените проекти за
решения. На тези заседания на постоянните комисии присъстваха кметът на общината,
секретарят на общината и представители от администрацията.
Разглеждането на проектите за решения в съответните комисии подпомогна
общинските съветници при гласуването им на заседанията на Общински съвет.
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Постоянните комисии към Общински съвет провеждаха редовно своите
заседания, всяка комисия, както следва:
1. Комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие,
евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и
международни връзки – 6 заседания.
2. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост,
туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 6
заседания.
3. Комисия за противодействие на корупцията – 0 заседания.
4. Съвместна комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо
развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални
дейности и международни връзки и териториално и селищно устройство,
общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен
ред и сигурност - 1 заседание.

Месеци

Редовно
заседание

Януари

1

Февруари

1

Март

Извънредно
заседание

Комисия
БФ

Комисия
ТСУ

Съвместни
комисии

1

1

1

1

1

1

1

1

Април

1

1

1

Май

1

1

1

Юни

1

1

1

1

Комисия
ПК

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на
основание чл.49 и чл.50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилник за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
През отчетния период Общински съвет и неговите постоянни комисии работиха
отговорно по решаване на обществените проблеми на жителите на общината, спазвайки
законите на Република България. Една от основните дейности на Общински съвет е
свързана с приемане на нормативни актове, регламентиращи обществени отношения от
местно значение.
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С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се следеше за
съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен нормативни актове.
I. Приети изменения, допълнения и нови наредби, програми, стратегии,
правилници, отчети и планове – 8 броя.
1. Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането
на местните данъци на територията на община Априлци - Решение №508.
2. Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за
периода юли - декември 2018г. - Решение №512.
3. Общинска програма за опазване на околната среда и програма за
управление на отпадъците на община Априлци - Решение №525.
4. План за развитие на социалните услуги на Община Априлци - Решение
№550.
5. Проект на наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Априлци - Решение №558.
6. Проект на наредба за изменение на Наредба за управление на горските
територии – собственост на община Априлци - Решение №566.
7. Проект на наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред и
чистотата на територията на община Априлци - Решение №567.
8. План за защита при бедствия, възникнали на територията на община
Априлци - Решение №569.
II. Приети решения на Общински съвет - Априлци по предложения на
Кмета.
1. Решение №504 - Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
2. Решение №505 - Процедура по допускане и изработване на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване.
3. Решение №506 – Процедура по допускане и изработване на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване.
4. Решение №507 – Предоставяне на безвъзмездно право на управление на
общински недвижим имот – публична общинска собственост.
5. Решение №510 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
6. Решение №511 – Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на
Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
7. Решение №513 – Определяне позицията на мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
8. Решение №514 – Осигуряване на заем в размер на 30 000лв. на Сдружение
„Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”.
9. Решение №515 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
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10. Решение №516 – Промяна в годишния бюджет на община Априлци за 2019г.
в т.2 „Приема инвестиционната програма за 2019г.
11. Решение №517 – Приемане на бюджета на община Априлци за 2019г.
12. Решение №518 – Одобряване на извършената от „ВиК” АД – гр. Ловеч през
2018г. инвестиция в активи публична собственост.
13. Решение №519 – Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личното развитие на децата на учениците община Априлци.
14. Решение №520 – Обявяване на празнични и неработни, но присъствени дни
на територията на община Априлци.
15. Решение №521 - Процедура по допускане и изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване.
16. Решение №522 – Промени в структурата на общинска администрация
Априлци.
17. Решение №523 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
18. Решение №524 – Одобряване на годишен доклад за 2018г. за наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Априлци за
периода 2014 – 2020г.
19. Решение №525 – Общинска програма за опазване на околната среда и
програма за управление на отпадъците на община Априлци.
20. Решение №526 - Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
21. Решение №527 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
22. Решение №528 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
23. Решение №529 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
24. Решение №530 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
25. Решение №531 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
26. Решение №532 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
27. Решение №533 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
28. Решение №534 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
29. Решение №535 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
30. Решение №536 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
31. Решение №537 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.

4

32. Решение №538 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
33. Решение №539 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
34. Решение №540 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
35. Решение №541 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
36. Решение №542 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
37. Решение №543 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
38. Решение №544 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
39. Решение №545 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
40. Решение №546 - Провеждане на публично оповестен конкурс за възмездно
отдаване под наем на помещение №13 и идеалните им части от коридорите,
стълбищата и сервизните помещения в сградата на Общинската поликлиника
– публична общинска собственост.
41. Решение №547 – Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в
изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на
дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Община Троян,
Община Априлци, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Троян и Дирекция
„Социално подпомагане” – гр. Троян.
42. Решение №548 – Даване съгласие за ползване на част от събраните средства
от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба №7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за
закупуване на компактор за обезпечаване работата на Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.
43. Решение №549 – Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план – план за регулация за улица.
44. Решение №550 – План за развитие на социалните услуги на Община
Априлци.
45. Решение №551 – Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план – план за регулация за улица.
46. Решение №552 – Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план – план за регулация за улица.
47. Решение №553 – Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла
река.
48. Решение №554 – Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел
123”ч”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост.
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49. Решение №555 – Кандидатстване на църква „Света Параскева” – гр. Априлци
по подмярка 7.6 от Програмата за развитие на селските райони.
50. Решение №556 – Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд.
51. Решение №559 – Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
52. Решение №560 – Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци, предложения за изменение на плана и допусната
техническа грешка.
53. Решение №561 – Предоставяне на съгласие за отдаване под наем на
помещение в сграда.
54. Решение №562 – Възражение във връзка с изготвен проект за изработване на
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
55. Решение №563 - Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
56. Решение №564 - Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
57. Решение №565 – Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
58. Решение №568 – Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване.
59. Решение №569 - План за защита при бедствия, възникнали на територията на
община Априлци.
60. Решение №570 – Продажба на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци.
61. Решение №571 – Определяне позицията на мандата на представителя на
община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
62. Решение №572 – Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка
на защитените училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
63. Решение №573 – Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка
на средищните училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
64. Решение №574 - Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
защитените детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
65. Решение №575 - Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
III. Приети решения на Общински съвет - Априлци по предложения на
общински съветници.
1. Решение №508 – Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община
Априлци.
2. Решение №512 – Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода юли - декември 2018г.
3. Решение №557 – Отпускане на еднократна финансова помощ за
четиримата останали ветерани от войните.
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4. Решение №558 - Проект на наредба за изменение на Наредба за
изграждане и опазване на зелената система на територията на община
Априлци.
5. Решение №566 - Проект на наредба за изменение на Наредба за управление
на горските територии – собственост на община Априлци.
6. Решение №567 - Проект на наредба за изменение на Наредба №1 за
обществения ред и чистотата на територията на община Априлци.
IV. Други предложения от външни организации.
1. Решение №509 – Отчет за дейността на Участък – гр. Априлци към РУ –
Троян през 2018г.
V. Неприети предложения за решение от Общински съвет - Априлци.
1. Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 Ф.
2. Предложение ДП-451/03.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община
Априлци за 2018г.
Решенията, приети от Общински съвет Априлци, за отчетния период в големия
си процент са по предложение на Кмета на Общината – 65 броя решения, 6 броя от
общински съветници и 1 брой от външни организации. Неприети предложения за
решения – 2 броя.
В деловодството са внесени заповеди и договори издадени от Кмета, съгласно
изискванията на чл.44, т.18 от ЗМСМА.
Има подадени 3 броя Жалби за отчетния период от граждани, които са
препратени по компетентност до Кмета. Същите са били предоставени за информация
пред Общински съвет.
Приетите решения и протокол от заседание се изпращат в седемдневен срок до
Областен управител - Ловеч, Районна прокуратура – Троян и Кмета на общината.
Решенията на Общински съвет, протоколите от заседанията и протоколите от
постоянните комисии се публикуват на сайта на общината и информационното табло
на общината.
До Общински съвет са пристигнали писма с изискване за предоставяне на
пълната информация по приемането на подзаконови нормативни актове от Окръжна
прокуратура – Ловеч и Районна прокуратура – Троян.
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Образувани преписки, протести и дела за периода:
1. Образувана преписка в ОП – Ловеч №238/2019г. за проверка на
законосъобразността на чл.47, ал.3 в частта относно „…или упълномощено от него
лице” и чл.48, ал.2, т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Априлци.
Подаден Протест №238/2019г. от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.47,
ал.3 в частта относно „…или упълномощено от него лице” и чл.48, ал.2, т.2 и т.3 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община
Априлци.
Заведено е административно дело №149/2019г. по описа на
Административен съд гр. Ловеч. Административното дело е образувано във връзка с
подаден протест от Светла Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч срещу
чл.47, ал.3 в частта относно „…или упълномощено от него лице” и чл.48, ал.2, т.2 и т.3
от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община
Априлци.
2. Образувана преписка в ОП – Ловеч №692/2019г. за проверка на
законосъобразността на чл.32, ал.2, т.1 и т.4 от Наредбата за реда и управление на
горските територии – собственост на община Априлци.
Подаден Протест №692/2019г. от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.32, ал.2,
т.1 и т.4 от Наредбата за реда и управление на горските територии – собственост на
община Априлци.
Заведено е административно дело №228/2019г. по описа на Административен
съд гр. Ловеч. Административното дело е образувано във връзка с подаден протест от
Светла Иванова – прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.32, ал.2, т.1 и т.4
от Наредбата за реда и управление на горските територии – собственост на община
Априлци.
3. Образувана преписка в ОП – Ловеч №1079/2019г. за проверка на
законосъобразността на Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на
община Априлци.
Подаден Протест №1079/2019г. от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.49,
ал.1 в частта „..разрешение на кмета на общината..”, чл.49, ал.2, чл.56, ал.1, т.1 и т.2,
чл.58, т.1 и чл.61 от Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на
община Априлци.
Заведено е административно дело №229/2019г. по описа на Административен
съд гр. Ловеч. Административното дело е образувано във връзка с подаден протест от
Кирил Петров – прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.49, ал.1 в частта
„..разрешение на кмета на общината..”, чл.49, ал.2, чл.56, ал.1, т.1 и т.2, чл.58, т.1 и
чл.61 от Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.
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4. Образувана преписка в ОП – Ловеч №1379/2019г. за проверка на
законосъобразността на текстове от Наредбата за поддържане на чистотата, опазване на
околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община
Априлци.
Подаден Протест №1379/2019г. от Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.38,
ал.1 в частта „събиране, ..транспортиране..”, чл.58. ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4, чл.58, ал.3 и
ал.4. чл.58, ал.5 и ал.6 и чл.81 от Наредбата за поддържане на чистотата, опазване на
околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община
Априлци.
5. Образувана преписка в ОП – Ловеч №1353/2019г. за проверка на
законосъобразността на чл.15, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането
на местните данъци на територията на община Априлци.
В изпълнение на правомощията си по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията
във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА,чл.305 от ЗПУО и чл.6, ал.1 от ЗОС, през
разглеждания период Областен управител - гр. Ловеч не е връщал за ново
преразглеждане решение на Общински съвет - Априлци.
Успешната работа на Общински съвет и неговите постоянни комисии се дължи
на изключително добрите взаимоотношения с Общинска администрация.
Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на
извършеното досега и приноса му в общия обем от работата за подобряване на
местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от
взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на
Общинския съвет.
Инициативата на кмета и неговия екип е изключително важна. Добрите
намерения и добрите постижения в града и общината не биха били възможни без
общата воля на общинските съветници. Всяко значително действие на местната
изпълнителна власт е предшествано от решение на местната законодателна институция.
Така ние, като общински съветници, поемаме отговорността за него пред гражданите.
Представям настоящия отчет за информация и се надявам да вървим напред в
изпълнение на задълженията си на общински съветници пред своите избиратели. Нека
да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на очакванията на жителите на
Община Априлци за благоденствието на всички.

Инж. Димитър Кокошаров
Председател на Общински съвет Априлци
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