Приложение 1

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Априлци и на неговите комисии
за периода 01.07.2013 – 30.11. 2013 година
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане
два пъти годишно Отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се
разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на Общината.
Настоящият отчет дава обобщена информация за работата на ОбС и неговите
постоянни комисии за периода от 01.07.2013 – 30.11. 2013 година
Отчетът е отворен документ. По време на обсъжданията в постоянните
комисии, както и на заседанието на Общинския съвет, могат да бъдат направени
изменения и допълнения.
За отчетния период проведохме 4 редовни и едно извънредно заседания на
които взехме 42 решения. Нито едно от насрочените заседания на Общински съвет
Априлци не е отложено или провалено поради липса на кворум или други
организационни причини, но има проблеми с кворума и проваляне на заседания на
постоянните комисии . През отчетния период се отложи заседание на комисия, тъй
като едни и същи съветници отсъстват и нямаше необходимия кворум. Отложено
беше също заседание поради късно доставени материали и недостатъчно време за
подготовка на общинските съветници.
За датите на заседанията и проекто-дневния ред гражданите на община
Априлци се уведомяват чрез интернет - страницата на Общината и от обява в
информационния център на сградата на общинска администрация.
От Кмета на Общината постъпилите предложения са 27. Председателят на
Общинския съвет е внесъл за разглеждане 2 предложения. Няма предложение
внесено от общински съветник. Взетите решения на заседанията на Общинския
съвет през отчетния период са отразени в следната таблица:
Информация
за взетите решения от Общински съвет
за периода 01.07.2013г. -30.11. 2013г.
Решение №

Относно

3бр.

Нормативни документи

292

Програма за развитието на туризма 2014-2020г.

293

Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на
дейностите по отпадъците на територията на Община Априлци

294

9бр.

ПОДОС и организационни

264

Приема Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Априлци.

267
276
278

Приема Отчет за дейността на Общински съвет за първото шестмесечие на 2013г.
Да се изготви проект за решение за промяна в ПОДОС.
Да се публикуват в официалната страница на Община Априлци протоколите от заседанията на
постоянните комисии и на Общински съвет
Промяна в ПОДОС- подробен протокол

283
287

Становище на Постоянната комисия по образование, здравеопазване, култура, религия, социални
дейности, спорт, международни връзки, обществен ред и сигурност

289
291
5бр.

Общинска администрация да предостави информация - член 193 от ЗУТ
ОА да представи през януари Програма за развитието на туризма през 2014г.

255
256

Одобрява ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура
Процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри и да бъде сключен
Договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост между Община Априлци и д-р
Херберт Корт

Териториално и селищно устройство

В изпълнение на проект за ПУП-ПП за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ
/№ № 279,280,281/
2бр.

Общинска собственост

258

Да бъде предоставен за безвъзмездно управление втори етаж от сграда

284

Етажът да се използва от служителите на ОС”З” гр.Троян – офис Априлци.
Да бъде отдаден за безвъзмездно ползване на Областно управление ППБЗН– Ловеч, ПУ
Априлци, за срок от 10 години, специализиран противопожарен автомобил

Неприети и върнати предложения
5бр.

257,268,277,282,275

9бр.

Еднократни помощи

5

За новородени – 2500лв. №№ 261,262,272,273,286

4

За лечение -1900лв.

5бр.
254
265

№№259,263 271,274,

Бюджет и финанси
Одобрява дофинансиране на маломерните паралелки в ПГ по туризъм „Ив. Марангозов”
Приема отчета за касово изпълнение на бюджета,уточнения год.план,отчет за
капиталовите разходи,отчета на извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2013 г

269
288
290
3бр.
260
270

285

Запис на заповед за Проект„Изграждане на хеликоптерна площадка на територията на община
Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд
„Дневен център за възрастни хора с увреждания”-делегирана държавна дейност
Запис на заповед за Проект „Поставяне на информационни табла и пътепоказатели за
туристически места и маршрути в община Априлци, обособяване на места за отдих и почивка”

Дейности по Оперативните програми
Да кандидатства с проект „Изграждане на демонстрационен център на занаятите в община
Априлци”
Дейностите по проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно
наследство на Община Априлци” отговарят на приоритетите, заложени в плана за развитие на
Община Априлци/2007-2013г./
Дейностите по проект ”Изграждане на туристически атракционен комплекс за спорт и
развлечения” попадат в Общинския план за развитие 2007-2013 г.

Отправени бяха писмени и устни питания както от общински съветници така
и от граждани.
Кметът на общината е отговарял на заседанията на общински съвет устно или
писмено на болшинството от направените питания.
Общинските съветници са направили 110 изказвания на заседания на ОбС по
поставените въпроси.
Едва половината от състава на Общинския съвет са участвали в дискусиите на
заседанията на Съвета.
За отчетния период председателят на ОбС е внесъл за разглеждане или за
информация всички входирани материали в деловодството.
Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения и
други входирани материали компетентно и отговорно. На заседанията на комисиите
присъстват обикновено кмета на общината, секретарят и кметски наместници.
Актовете на Общински съвет се съхраняват в деловодството, като
съдържанието на всеки акт се удостоверява с подпис на Председателя и полагането
на печат на Общински съвет. Приетите от съвета актове, съгласно изискванията
на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, се изпращат на Областния управител, Ловешка
окръжна прокуратура, Районна прокуратура, Кмета и Секретаря на Общината
в 7-дневен срок от приемането им. Всички приети актове на ОбС Априлци, а
вече и всички подробни протокли на комисии и заседания се публикуват на
интернет - страницата на Общината. Решенията се поставят на хартиен носител на
определените за това места в сградата на общинска администрация.
Присъствието на заседанията на общинските съветници е както следва:

Ганка
Диана
Димитър
Иван
Младен
Пепа
Петко
Стелиян
Тихомир
Тихомир
Цвятко

Трифонова
Семова
Кокошаров
Пиров
Пелов
Колева
Павлов
Нунев
Кукенски
Колев
Димитров

юли

август

3к. 1 з.

6к. 1 з.

октомври ноември
3к. 2з.

4к. 2з.

Общо
16 к./ 6 з.

пр./отс. пр./отс.

пр./отс.

пр./отс

пр./ отс.

3
3
2
4
1
4
2
2
1
2
1

5
5
5
5
1 /1з1К2к
5
5
5
4 / 1з
4 /
1з
5
-

5 / 1к
3 / 3к
4 / 1К1к
6 / 2 /2з1К1к
6 /
3 / 1з2к
6 /
1 /1з2К2к
5 /
1з
2 / 2К2к

18 /1К3к
18 /4к
1 7/3К2к
22 /4/ 5з4К9к
22 /16/1з1К4к
20 /2к
7/ 2з5К8к
14/2з1К5к
15/ 3К4к

/ 1к
/ 1к
/1К1к
/ /1з.2к
/ / 2к
/ 2к
/1К2к
/ 2к
/1К2к

5 / К1к
7 / 6 / 1К
7 / 0/1з2К4к
7/
6 / 1К
7/
1 / 2К4к
3 / 1К3к
7 / -

Легенда : К- комисия,в която общинският съветник членува
к. – комисия
з. – заседание на ОбС
пр.- отбелязва се присъствие на заседание на ОбС и на всички комисии
отс.- отбелязва се отсъствие само на заседание на ПК, на която общ. съветник е член и
на заседание на ОбС

НСОРБ организира през месец ноември обучителна програма на общински
служители и изборни лица по проект финансиран по ОП „Административен
капацитет”. Бяха поканени председателите на постоянните комисии. Един общински
съветник-председател на ПК по ТСУ участва в обучението.
През периода януари март ще се проведе втори модул за стратегическо
планиране насочен към всички общински съветници.
Уважаеми общински съветници,
Искрено се надявам и занапред да продължим да работим отговорно и
законосъобразно, без политическа конфронтация в дух на толерантност, търпимост
и разбирателство за да даваме съществен принос за ефективното управление на
общината, за подобряване живота на нашите съграждани.

Пепа Колева
Председател на Общински съвет Априлци

