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;

Отчет
за дейността на Общински съвет-Аврен и неговите комисии за периода
01.07.2018 г. до 31.12.2018 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 01.07.2018 г.
до 31.12.2018 г.
През отчетния период са проведени седем редовни заседания, въз основа на които
са изготвени седем протокола. На база на постъпилите докладни записки и във връзка
с предоставените от ЗМСМА правомощия през периода съвета е приел 122 решения.
Върнато за ново обсъждане от областния управител е решение 999 от редовно
заседание 46 проведено на 30.11.2018 г., което съвета е отменил в законовия срок
съгласно ЗМСМА.
Към общинския съвет работят 6 постоянни комисии приети с решение №
4/1/10.11.2015 г. 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

Проведени
заседания
на ПК

Разгледани
докладни
записки и
др. от ПК

Финанси, бюджет, стопански дейности
и туризъм

6

38

Общинска собственост, земеделие и
гори

7

42

Административно-правно обслужване,
законност, обществен ред, социални
дейности, здравеопазване,
евроинтеграция, жалби и сигнали

4

13

1

3

Просвета, култура, младежки
дейности, спорт, етнически въпроси и
транспорт

Устройство на територията,
строителство и благоустройство
Предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси

7

20

2

2

По- важните въпроси, по които Общинския съвет е взимал решения през
периода:
След проведено публично обсъждане през месец август, с Решение 926 от
заседание проведено на 31.08.2019 г. е приет отчета за изпълнение на бюджета на
община Аврен и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г.
Бюджет 2018 е актуализиран с решения 897, 965 и 1004 на последното заседание
на ОбС през месец декември.
През периода са приети поднормативни актове, както следва:
ОбС единодушно даде съгласие и за 3 нови наредби, както следва:
* С Решение 930 от заседание 42, проведено на 31.08.2018 г. прие Наредба за
управление на общинските пътища в Община Аврен
* С Решение 967 от заседание 44, проведено на 17.10.2018 г. прие Наредба за
осигуряване пожарната безопасност на територията на Община Аврен.
* С Решение 668 от заседание 44, проведено на 17.10.2018 г. прие Наредба за
овладяване популацията на безстопанствените кучета, притежаване и отглеждане на
кучета на територията на Община Аврен.
* С Решение 1621/24.07.2018 г. на Административен съд Варна са отменени
отделни текстове от Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общински детски градини на територията на община Аврен.
През месец август 2018 година общинските съветници подкрепиха
предложените отчети на кметовете на кметствата и кметския наместник на
територията на община Аврен.
Общински съвет-Аврен на заседание през месец декември 2018 г. даде своето
съгласие и одобрение относно кандидатстване на община Аврен с проектно
предложение за „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци и
Близнаци, Община Аврен“, по процедура на подбор на проекти BG06RDNP00119.052 на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“, мярка 19.2/7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” за дейности по строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и
съоръженията и принадлежностите към тях, от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020г.“.
На свое редовно заседание в края на месец ноември бе прието решение относно
оптимизация на структурата на детските градини. Считано от 01.01.2019 г. е закрит
филиал „Приказка“ с. Казашка река на ДГ „Пролет“ с. Дъбравино.
Във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на
конфликт на интереси, Общински съвет – Аврен със свое решение 981 от 05.11.2018 г.
прие Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване на конфликт а интереси в Общински съвет-Аврен.

През второто шестмесечие на изминалата 2018 година, Общински съвет –Аврен
даде своето съгласие, Кмета на Община Аврен да предприеме необходимите правни и
фактически действия за освобождаване и разходване на натрупаните в РИОСВ – Варна
средства от отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, в
размер на 471 472,93 лв., от които 420 000лв за закупуване на транспортни средства за
осъществяване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на
Община Аврен, а на последното си заседание за 2018 г. общинските съветници
единодушно подкрепиха докладна записка внесена от кмета на община Аврен за
приемане на план-сметката за дейностите „Чистота” и „Управление на отпадъците”
през 2019 г.
Във връзка с Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна помощ
заложените средства по параграф 42-15 в бюджета на общината за 2018 г. са
увеличени общо с 5000 хил. лева с решение 952 от проведено заседание на 28.09.2018
г. През отчетния период са отпуснати еднократни помощи за лечение на 39 лица в
размер на 19 100 лева, за обучение на 19 лица в размер на 6 657 лева и за абитуриенти
43 младежи в размер на 8 600 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 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.
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