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;

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет-Аврен и неговите комисии за периода
01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.9, ал.1, т.11 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Аврен, Ви предоставям Отчет за
дейността на Общински съвет-Аврен и неговите комисии за периода от 01.01.2017 г.
до 30.06.2017 г.
През отчетния период са проведени 7 редовни, 3 извънредни заседания, въз основа
на които са изготвени 10 протокола. На база на постъпилите докладни записки и във
връзка с предоставените от ЗМСМА правомощия през периода съвета е приел общо
165 решения. Няма върнати за ново обсъждане и оспорени актове на съвета от
областния управител.
Към общинския съвет работят 6 постоянни комисии приети с решение №
4/1/10.11.2015г. На заседанията на постоянните комисии задължително присъстват
представители на общинската администрация от съответния ресор и участват в
изясняването на въпроси свързани със законността и целесъобразността на
предложените от тях проекто-решения, както и засегнати лица подали заявления,
сигнали и др.
Изведена е следната статистика приложена в таблица, както следва:
Проведени
заседания
на ПК

Разгледани
докладни
записки и
др. от ПК

Финанси, бюджет, стопански дейности
и туризъм

6

15

Общинска собственост, земеделие и
гори

7

96

6

20

4

14

Постоянни комисии към ОбС

Административно-правно обслужване,
законност, обществен ред, социални
дейности, здравеопазване,
евроинтеграция, жалби и сигнали
Просвета, култура, младежки
дейности, спорт, етнически въпроси и
транспорт

Устройство на територията,
строителство и благоустройство

6

26

По- важните въпроси, по които Общинския съвет е взимал решения през
периода:
На първото си заседание през 2017 година общинския съвет прие бюджета на
община Аврен с решение 428, на заседание 18, проведено на 20.01.2017г.. Бюджета е
актуализиран с решение 572 през месец юни 2017 година. Отчета за изпълнението на
бюджета за 2016 година е приет също през месец юни 2017 с решение 573.
Капиталовата програма на община Аврен е актуализирана с решения 455, 484 и 488.
Извършена е промяна в индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на
кметства/кметските наместици в Община Аврен, считано от 01.05.2017 година с
решение 499 прието на редовно заседание през месец април.
През периода беше извършено допълнение в Раздел VII „План за действие“ към
Програма за управление на отпадъците на Община Аврен 2014 г. – 2018 г.
Общински съвет-Аврен даде своето съгласие и одобрение относно
кандидатстване на община Аврен със следните проектни предложения :
* да подготви и да кандидатства с проектно предложение „Ремонт на НЧ „Искра
– 1927“ с. Равна гора“, по Проект „Красива България” за периода-2017 год., по М01
„Подобряване на обществената среда в населените места”, част от програмата на
Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
*да кандидатства с проектно предложение за изграждане на инсталация за
предварително третиране и инсталация на компостиране по процедура №
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
съвместно с общини бенефициенти - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик,
Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино.
*да кандидатства с проектно предложение по отворените възможности за
трансгранично сътрудничество, за стимулиране и насърчаването на икономическото и
социалното развитие в регионите от черноморският басейн, предоставени от
„Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски
инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“
*да кандидатства с проектно предложение по Специфична цел 1. Насърчаване на
бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн, Приоритет 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и
културата по Програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 20142020“ .
През месец юни 2017 г. на заседание на съвета е прието решение 572 ОбС-Аврен,
с което ОбС подкрепи единодушно бъдещото сътрудничество и подкрепа с град Гусь
– Хрустальный, Руска Федерация в областта на местното самоуправление, местната
администрация и нейната работа, както и в областта на образованието, културата,
спорта, туризма, екологията и други обществено значими дейности.
Във връзка с Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна помощ
заложените средства по параграф 42-14 в бюджета на общината за 2017 г. са 20 хил.
лева. През отчетния период са отпуснати еднократни помощи за лечение на 13 лица

в размер на 9880 лева, за обучение и др. на 2 лице в размер на 1060 лева. За
завършващи средно образование през 2017 година по 200 лева, съгласно списък в
размер на 6200 лева.
В отчета са отразени броя на проведените заседания на ОбС и на неговите
комисии, като всички решения приети от Общински съвет-Аврен са публикувани на
официалната интернет страница на Община Аврен, рубрика: Общински Съвет,
подрубрика: Решения.
Уважаеми колеги общински съветници,
В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за
сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация,
на областния управител, а така също и на жителите на община Аврен.
С уважение,
СВЕТЛАНА ТОДОРОВА
Председател на Общински съвет-Аврен

