ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет-Аврен и неговите комисии за периода
05.11.2015г. до 30.06.2016г.
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 05.11.2015г. до
30.06.2016г.
През отчетния период са проведени 10 редовни и 2 извънредни заседания, въз
основа на които са изготвени 12 протокола. На база на постъпилите докладни записки
и във връзка с предоставените от ЗМСМА правомощия през периода съвета е приел
общо 259 решения. Няма върнати за ново обсъждане и оспорени актове на съвета от
областния управител.
Към общинския съвет работят 6 постоянни комисии приетис 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:
Постоянни комисии към ОбС

Финанси, бюджет, стопански
дейности и туризъм
Общинска
земеделие и гори

собственост,

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

Проведени Разгледани
заседания докладни
на ПК
записки и
др. от ПК
8

38

7

109

9

41

5

14

Устройство на територията,
строителство и благоустройство

7

53

По- важните решения, по които Общинския съвет е взимал решения през
периода:
Проекто-бюджетът на Общината за 2016 година бе обстойно обсъден от всички
постоянни комисии в законовите срокове. Бюджетът на Общината е приет с Решение
56 на редовно заседание 4, проведено на 26.01.2016 година. Определени са
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за финансовата 2016 г. в
Общината. С приети решения 170 и 222 на ОбС Аврен са приети промени в
капиталовата програма на община Аврен.
Приета е бюджетна прогноза за периода 2017 -2019 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите от местни дейности на Община Аврен съгласно
изискванията на Закона за публичните финанси с решение 118 на редовно заседание 6,
проведено на 25.03.2016г.
Спазени са изискванията на Закона за публичнтите финанси, като на 14.06.2016г
е проведено публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община
Аврен към 31.12.2015 г., същият бе приет единодушно с решение 239 на редовно
заседание 10, проведено на 24.06.2016г.
През периода беше извършено изменение и допълнение на следните
поднормативни актове:
* Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Аврен в Приложение 1 изменена и допълнена с 4
решения и в Приложение 2 към същата с 2 решения.
* Наредбата за обществения ред е претърпяла актуализация с 2 решения
* Наредбата за управление на отпадъците е изменена с 1 решение.
* Общата численост и структура на общинската администрация са извършени
промени с 4 решения.
Приети са 3 нови наредби, както са:
* Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на
проекти, които предстои да бъдат финансирани по Закона за общинския дълг.
* Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни
дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане на бюджета
на община Аврен.
* Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ.
Актуализиран е Общинския план за развитие на Община Аврен 2014 -2020г. с
решение 172 от проведено заседание на 27.04.2016г.
Общинските съветници подкрепиха единодушно предложените:
- Програма за управлението на Община аврен за мандат 2015 -2019г.
- Стратегия за управление на общинската собственост на Община Аврен за
периода 2015 2019г.
- Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г.
- Програма за дейността на Общински съвет-Аврен за 2016г.
- Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Аврен
- Програма „Спорт” за 2016г.

- Годишен план за младежта 2016 г.
- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аврен за
2016г.
-План-програма за дейността на Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетните за 2016г.
- Общинска програма за насърчаване на творческите заложби на децата с
изявени дарби през 2016г.
- Механизъм за организация на изпълнението на чл.47 и чл.48 от Закона за
народната просвета.
- Годишен план за развитие на социалните услуги на община Аврен за 2017г.
- Общинска програма за закрила на детето за 2016г.
- Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Аврен /2014-2020/ за 2015 г. съгласно чл.23, т.4 от Закона за
регионално развитие и чл. 24, т.4 от правилника за прилагане на Закона за регионално
развитие.
Приети бяха и всички отчети за 2015г. свързани с реализирани общински
програми и планове.
През отчетния период Общински съвет упълномощи представителите на
общината и съвета да участват в Общите събрания на акционерите на
„Водоснабдяване и канализация” ООД-Варна, МБАЛ „ Света Анна Варна”АД,
делегати в Общото събрание на АбЧО, определи представител от състава си на
Областен съвет за развитие на Област Варна и в Общото събрание на ОАГ.
Съгласувахме позицията и мандатът на представителя на общината за заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Варна и др.
Общински съвет-Аврен даде своето съгласие и одобрение относно участието на
общината в създаване на публично-частно партньорство, за подаване на Заявление за
подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като водещ партньор, кандидат за
финансова помощ по проекта за създаване на Местна инициативна група (МИГ) с
териториален обхват административните граници на Общините Аврен и Белослав,
обхващащ всички населени места на териториите на двете общини и подкрепи всички
усилия на СНЦ „МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ” за кандидатстване и прилагане на горе
упомената мярка.
Във връзка с новоприетата Наредба за реда и условията за отпускане на
еднократна помощ и заложените средства по параграф 42-15 в бюджета на общината
за 2016г. бяха отпуснати еднократни помощи за лечение на общо 8 лица, за обучение
общо 2 лица и завършващи средно образование през учебната 2015-2016 година общо
40 лица – всичките постоянни жители на община Аврен. Заложените средства към
настоящиат момент са изчерпани.
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.

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, както и на жителите на община Аврен, оставам
С уважение,
СВЕТЛАНА ТОДОРОВА
Председател на Общински съвет-Аврен

