Протокол
Днес 19.01.2017г. от 13.30 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по
бюджет,
финанси,
образование,
икономическо
развитие,
евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци.
Присъстват: Мартин Пенков - председател, Паулин Чорбаджийски – секретар,
Начо Начев, Камен Славов, Стелиян Нунев - членове.
Отсъстват: Пепа Колева, Бранимир Беров
Присъстват – Тихомир Колев, Младен Колев.
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на Община Априлци, Добромир Теодосиев – Директор на Дирекция
ФСДАПИО , Тихомир Кукенски
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги
откривам заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, образование,
икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални
дейности и международни връзки към ОбС Априлци. Проекта за дневен ред е:
1. Предложение ДП – 146/ 11.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци
относно Заявление с вх. № 1805/27.12.2016 г. от Боряна
Георгиева Събева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
2. Писмо с Вх.№ 319/11.01.2017г. от от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 1744/14.12.2016 г. от Георги Марков
Шейтанов за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
3. Предложение ДП – 149/ 16.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 29/10.01.2017 г. от Татяна Цочева
Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
4. Предложение ДП – 145/ 10.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2017 година.
5. Предложение ДП – 147/ 13.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на
Кмета на Община Априлци
М. Пенков: Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП – 146/ 11.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 1805/27.12.2016 г. от Боряна Георгиева
Събева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
2. Писмо с Вх.№ 319/11.01.2017г. от от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 1744/14.12.2016 г. от Георги Марков

Шейтанов за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
3. Предложение ДП – 149/ 16.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 29/10.01.2017 г. от Татяна Цочева
Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
4. Предложение ДП – 145/ 10.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2017
година.
5. Предложение ДП – 147/ 13.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение
на Кмета на Община Априлци

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 146/ 11.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 1805/27.12.2016 г. от Боряна Георгиева Събева за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М. Пенков: Има думата Д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци.
Д-р Мл. Пелов: Постъпило е искане за отпускане на еднократна финансова помощ
за новородено дете на Боряна Георгиева Събева. Документите са пред Вас.
М.Пенков: Лицето отговаря на изискванията. Има ли въпроси?Няма.
М.Пенков: Който е съгласен да бъде отпусната еднократна финансова помощ за
новородено дете в размер на 500/петстотин/ лева на Боряна Георгиева Събева, моля да
гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1,т.1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500/петстотин/
лева на Боряна Георгиева Събева за новородено дете.

ПО ВТОРА ТОЧКА

Писмо с Вх.№ 319/11.01.2017г. от от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 1744/14.12.2016 г. от Георги Марков Шейтанов за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

М.Пенков:Има думата Д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци.
Д-р Мл. Пелов: Отново е постъпило искане за отпускане на еднократна финансова
помощ за новородено дете. Лицето не отговаря на някои от изискванията.
М.Пенков: Има ли въпроси?Няма.
М.Пенков: Който е съгласен да бъде отпусната еднократна финансова помощ за
новородено дете в размер на 500/петстотин/ лева на Георги Марков Шейтанов, моля да
гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
3 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1,т.1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500/петстотин/
лева на Георги Марков Шейтанов за новородено дете.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 149/ 16.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 29/10.01.2017 г. от Татяна Цочева Георгиева за отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М.Пенков:Г-н Кмете, имате думата.
Д-р Мл. Пелов: Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете. Родителите отговарят на изискванията.
М.Пенков: Има ли въпроси?Няма.
М.Пенков: Който е съгласен да бъде отпусната еднократна финансова помощ за
новородено дете в размер на 500/петстотин/ лева на Татяна Цочева Георгиева, моля да
гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1,т.1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500/петстотин/
лева на Татяна Цочева Георгиева.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП – 145/ 10.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2017 година.
М.Пенков: Давам думата на Д-р Мл.Пелов - Кмет на Община Априлци.
Д-р Мл.Пелов: За тази точка можем да кажем, че е най-съществената, защото
касае приемането на общинския бюджет по който ще работим през цялата година.
Добромир Теодосиев ще разясни бюджета, той е човекът, който основно работи по този
материал.
Д.Теодосиев: Пред Вас е бюджетът, който предлагаме за бюджетната 2017 година.
Разработен е в сроковете предвидени със Закона за публичните финанси. Бюджетът е
внесен на 09.01.2017 година. Проведено е публично обсъждане. Следващата
процедура,описана в Закона е в срок от 15 работни дни Общинският съвет да приеме с
Решение Бюджета на общината. Може да се промени,ако има някакви възражения по
предложението. Бюджетът е изготвен от работна група на общинската администрация,
като включва бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет на двете
училища . Участвали са директорката на Дома за стари хора и Директорката на
Дневния център, както и на детската градина. Бюджетът е в съответствие със Закона за
Държавния бюджет на Република България за 2017 година, също с утвърдените
натурални стойностни показатели с Решение на Министерски съвет РМС № 920 от 2
ноември 2016 г., както и конкретен анализ и прогнози за очакваните местни приходи,
дадени от служителите Общинска собственост, местни данъци и такси, УСОГ и др.
Разбира се е съобразен Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода
2017-2019 г., с нормативите на Закона за публичните финанси и Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Априлци. Отразено е повишаването на минималната работна заплата на 460 лв. от
01.01.2017 г. както и увеличението с 1% на осигурителните вноски за ДОО (държавно
обществено осигуряване). Проектобюджета в частта на държавните дейности следва
политиката заложена в ЗДБРБ 2017 г. за инвестиране и повишаване на качеството на
образованието, в предвид заложените завишени средства по стандарти в образованието.
Бюджет 2017 е съобразен с реалността. Основна задача на общината е да събере
местните си приходи, които остават на едно ниво и няма големи резерви, от където да
се очаква по-висока събираемост, в предвид запазването на размера на данъците и
таксите, да изпълнява своите функции при засилен контрол на разходите (финансова
дисциплина), разходите да бъдат ефективни, целесъобразни и прозрачни, без да има
просрочени задължения и без да изпада в дълг. Да не се поемат задължения за разходи

и ангажименти за разходи без да е осигурено финансиране за тях. Кмета може да
обясни за инвестиционната програма., има обяснителна записка към Бюджета. Ако има
някакви въпроси…
Д-р Мл.Пелов: Поименният списък за капиталовите разходи е приложен. Нашето
предложение от тази бюджетна година целевата субсидия, която е за капиталови
разходи да закупим един челен товарач, защото при една такава зима имаме нужда от
една нова машина, на която да можем да разчитаме с всичките приставки , които трябва
да се приложат към нея за да може тя да работи. Размера е 195 хил.лева. Какво
включва тази машина- челен товарач, предна кофа, 3 задни кофи, шредер, който да
почиства тревиста растителност, прахосмукачка за почистване на площади и улици на
територията на общината. Стойността на машината е 115 хил.лв., но 195 хил.лв. е с
приставките към нея. Това е за придобиване на транспортни средства. Поддържане на
улична мрежа са останалите 46 300 лева., от които 36 300 лв. са от целевата субсидия за
капиталови разходи и 10 хил.лв. са заложени от продажба на недвижимо имущество.
Общо взето това е основната част, както сме предвидили за разходване на целевата
субсидия за капиталови разходи, имаме и придобиване на компютри и хардуер – 2000
лв. предвидени , в местните дейности още един компютър в Дневния център за
възрастни хора те са си го предложили за 1000 лева.
М.Пенков: Въпроси има ли?
Ст. Нунев: Имам по-скоро едно предложение. Във връзка с това, че не се отоплява
поликлиниката. Това го поставиха докторите да се включи в капиталовите разходи. Ще
струва не повече от 2 500 лева. Да се направи едно преграждане на горния етаж с
алуминиева дограма и стъклопакет и за зъболекаря една алуминиева врата. С това ще се
ограничат помещенията и температурите значително ще бъдат по-добри.
Д-р Мл.Пелов: В миналия мандат докторите имаха претенции към размера на
наема, който плащат. Сега започват да претендират за отопление, да назначим човек,
който да им пали парното и в този порядък за алуминиева дограма и за ред неща за
подобряване на сградата. На всички ви е ясно, че тези хора правят бизнес. Те не
развиват самодейност. Ако е самодейност , разбирам, да им даваме ,както на
читалищата даваме субсидии. Бил съм в Швейцария, Австрия… самите лекари в свой
собствен имот развиват помещенията, които са необходими за осъществяване на
тяхната дейност. Представете си, че техните чакални са чисти, отоплени.. така, че не
виждам и причина, поради която нашите лекари да не го направят. Ако общинският
съвет сметне за необходимо да им продадем сградата?! Нека да им я продадем ,
подпомогнали сме ги 20 години. Използват я 20 години. Не са се натоварвали с кой знае
какви разходи. Нека да покажем, че развиват бизнес от тук нататък. Приходите им не са
им малки. Те са състоятелни хора, така че е редно да си поемат кръста. Помислете
реално. На Запад това го няма. Печалбата се прибира от един , а разхода се покрива от
друг. Това не е редно.
Мл.Колев: Ремонта на покрива за коя сметка е бил?
Д-р Мл.Пелов: За сметка на Общината.
Ст. Нунев: Аз поставих този въпрос, защото ми беше казано, че общинския съвет
не желае да постави този въпрос и за това не се случвало. Аз съм поставил въпроса,
колегите вече имат думата да решат. Що се отнася до продажба на сградата, аз съм
твърдо против, защото да са живи и здрави да са доктори още дълги години, но по този
начин ограничаваме достъпа на такива помещения за в бъдеще. И съм твърдо против
една такава сграда, която е публична общинска собственост да става изцяло частна
собственост.С прекъсването на тяхната дейност тя си губи статута и в един момент
след 50, 100 години ще се окаже, че Община Априлци трябва да предоставя друга
такава сграда за такива нужди.

П.Чорбаджийски:В договора за наем пише всички дребни ремонти да се
извършват от тях, нали?! Може би тук те имат пълното право, основавайки се на този
договор, да имат претенции. Може би нещата трябва да бъдат направени по друг начин,
да бъдат направени официално с друг договор. Да няма претенции извън договора. Сега
като гледам тези претенции са извън договора.
Д-р Мл.Пелов: Една база, използвайки се дълго време, тя се амортизира, но това
не е редно да продължава. Или им се прави наем, който да отговаря на разходите на
общината , със заплатата на човека,който се грижи за парното, за стойността на
отоплителния материал, всичко разпределено правопропорционално от кабинетите,
които се използват в сградата. Това е нещо друго. Тези хора,ако развиват самодейност
нека ги подпомогнем, но аз не смятам , че това е така. Те уж не използваха отоплението
на биодиста. В един момент, когато той спря да работи стана голям проблем. Имайте в
предвид, че тази инсталация е стара и е замръзнала и е нацепена.
Т.Колев: В случая проблема е , че въпроса го представят граждани.
Д-р Мл.Пелов: Това не е проблем на общината. Гражданите знаят много добре.
Тази сграда беше строена за полиция, стана поликлиника и те се нанесоха в един
момент.
П.Чорбаджийски: Въпроса е, че гражданите приемат нещата така, че общината го
върши това нещо.
Д-р Мл.Пелов: Това, трябва да стане съобразено с наемите, ако ще го прави
общината. Истината е , че всеки си прави кабинет и си го издържа. На Запад е така.
Имаш ли практика, тя е съобразена с изискванията в държавата и всеки се издържа.
Т.Колев: На Запад когато се правят такива ремонти в държавни помещения,
веднага се вдига наема на наемателя. В Германия, примерно, е така.
П.Чорбаджийски: По-добри условия, по-висок наем.
Т.Колев: Да.
Ст.Нунев: Въпросът е принципен. Колко от парите,които общината получава от
наеми, са влагани в бюджета за ремонти на тези сгради?! Не е ли редно едни 30% всяка
година да вървят за ремонт на сградите, а не просто да изчезват?!
Д-р Мл.Пелов: Наемите са нищожни.
Ст.Нунев: Имам въпрос , който е по-скоро към колегите. При положение , че
поставяме такъв въпрос за 2500 лева , кажете ми какви приоритети виждате в бюджета
като спрямо отчета за 2016 година , за 2017 г. бюджетът е с 480 хил.лв повече? Този
въпрос ще ви го задам и на заседанието. И още едно предложение имам. Обществените
обсъждания от 2014 г. и 2015г. и бюджетът за 2016г. да ги включим в инвестиционната
програма , защото тази година никой не дойде, защото знаят, че няма смисъл да се идва.
Какви са приоритетите с този половин милион повече и по възможност да се включат
исканията, които са отправени на тези обществени обсъждания.
Д.Теодосиев: Преходният остатък е преразпределен, разбира се.
Д-р Мл.Пелов: Самият преходен остатък не е предвиден да бъде разходван. Той е
разпределен и ще остане. И хубаво ще е , ако като тази година, успеем да го увеличим.
Не е предвидено да бъде разходван. Можем да го ползваме,когато няма да имаме
доходи. Не сме предвидили разбиване на щатове. Имаме незаети щатове. Отново в
дейност Чистота имаме незаети щатове. Имаме икономия на средства. 12 хил.лв.
приблизително от миналата година, но много къщи се възползваха от дадената им
възможност по закон да декларират , че няма да бъдат използвани през следващата 2017
г. Това не означава, че ние няма да извършим проверки по големите празници, дали се
използват или не. Ще споделим опит на съседни общини как го правят. Така, че тези
хора ще бъдат проверени, ще им се съставят актове и ще си платят такса смет на
годишна база, ако се окаже, че използват имотите си.

Т.Колев: Колко % са събрани Местни данъци и такси?
Д.Теодосиев: Местните приходи на 108 % са изпълнени.
П.Чорбаджийски: Тази година се въведе таван за извънбанкови плащания 5000
лева, нали Теодосиев?
Д.Теодосиев: Все още е 10 000 лв.
Ст.Нунев: В уличното осветление 20 000 лв. повече…?!
Д.Теодосиев: Може да се види, че са изпълнени услугите от фирмата. 20 000 лева
се похарчиха заради повредите, които имаше. Всяка година се повишават разходите за
застраховката на уличното. Поне с 10 % се вдигат. И така се получава сумата,която в
първоначалния план е с 1000 лева по-малка спрямо първоначалния план на 2016
година.
Ст.Нунев: Имате в предвид, че се вдига тогава цената на тока.
Д.Теодосиев: Зависи и при какъв режим ще работи. Ако се запази същия режим не
би трябвало да се вдигне.
Д-р Мл.Пелов: Преходният остатък трябва да се разпредели.
Д.Теодосиев: Някои параграфи съм ги завишил леко, защото въпреки, че съм
слагал в резерв имаме и ограничение резерва да е 10 % от всичките разходи.
Ст.Нунев: В един момент преходните остатъци се засичат в годините.
Д-р Мл.Пелов: Те са от местните дейности, не са от държавните.
Д. Теодосиев: Има от държавните. Повече са от миналата година. 193 604 лв., а
местните – един път 144 388лв. и един път 300 хил.лв.
Ст.Нунев: Ако 2017 г. приключи така бюджета , значи ли че ще стигнат парите
само от преходни остатъци? Или ще скача още сумата, а няма да я харчим ?!
Д. Теодосиев: Не се знае, може да спадне с малко от догодина.
П.Чорбаджийски: За пътната мрежа, примерно?
Д. Теодосиев: Там мисля, че има голям резерв.
Ст.Нунев: При този вариант,ако е до мен.. има средства да сметнем цялостния
бюджет. Като гледам само разходи за ток.
Д. Теодосиев: Пътищата- 40 000 лв. резерв. Като тук влиза трансфера за зимното
поддържане и снегопочистването, който е 53 900 лв.
Ст.Нунев: Тази година отпаднала ли е справката,в която аз претендирах защо
пише просрочено задължение?
Д. Теодосиев: Има я справката. Просрочени са задълженията след като мине
срокът.
Ст.Нунев: Аз казах, че тия задължения не са просрочени тогава, но ти каза, че
трябва да ги има всичките.
Д. Теодосиев: Може и така да е. Когато е минал срока по договор или в самата
фактура, тогава е просрочено.
Ст.Нунев: Ще помоля да се изготви като миналогодишната справка за
заседанието. Излиза, че или сега или предния път съм излъган. Искам да се изготви
същата справка каквато миналата година ,ако може за заседанието.
М.Пенков: Други въпроси имате ли?
М.Пенков: Има предложение от г-н Стелиян Нунев да бъдат отпуснати 2500 лева
на поликлиниката за ремонт.
М.Пенков: Който е съгласен с предложението , моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
2 „за”
1 „против”

1 „въздържал се”. Не се приема.
М.Пенков: Има още едно предложение от г-н Стелиян Нунев.Да бъдат включени в
бюджета всички желания на гражданите от обществените обсъждания за 2014г,
2015г.,2016г. и 2017г.
М.Пенков: Който е съгласен с предложението , моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

М.Пенков: Други предложения има ли? Няма.
М.Пенков: Който е съгласен с Предложение ДП – 145/ 10.01.2017г. от д-р
Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Приемане на бюджета на Община
Априлци за 2017 година, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
3 „за”
1 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС № 374 /22.12.2016 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община Априлци
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
1.

Приема бюджета на Община Априлци за 2017 година, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 3262226 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.

ПРИХОДИ
1762066 лв.
В това число:

ЗА

ДЕЛЕГИРАНИ

ОТ

ДЪРЖАВАТА

ДЕЙНОСТИ

1.1.1.1.
Обща
1571218 лв.

субсидия

за

делегираните

1.1.1.2.Преходен
остатък
193604 лв.
/Съгласно Приложение №3/

от

от

държавата
2016

дейности
г.

1.1.1.3. Средства по извънбюджетни сметки по проекти (образование)
2756 лв.

-

1.1.2.
ПРИХОДИ
ЗА
МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ
1500160 лв.
В това число:
1.1.2.1.
Данъчни
приходи
295900 лв.
1.1.2.2.
Неданъчни
приходи
503115лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности
144
600 лв.
В това число :
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия
90
700 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
53
900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
231
300 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери
79500 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС
10000 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС
30000 лв.
1.1.2.8.
Преходен
остатък
от
2016
г.
444745 лв.
/Съгласно Приложение №3/
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 3262226 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. РАЗХОДИ
1762066 лв.

ЗА

ДЕЛЕГИРАНИТЕ

ОТ

ДЪРЖАВАТА

1.2.2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ
лв.
ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч.
За заплати и осигуровки
17900 лв.
за издръжка
57244 лв.

ДЕЙНОСТИ
75144

1.2.3.
1425016 лв.

РАЗХОДИ

ЗА

МЕСТНИТЕ

ДЕЙНОСТИ

2. Приема инвестиционната програма за 2017 г. (Поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 244300 лв., съгласно
Приложение №4.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 231300 лв., съгласно Приложение № 4.
3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала в местните
дейности през 2017 г., съгласно Приложение № 5.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос
4
510 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:
4.2.1. За новородени и други цели
12
500 лв.
4.2.2.
За
погребения
500 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища (за 14 субсидирани бройки)
102
200 лв.
4.3.1.1. Подпомагане дейността на читалищата
5
000 лв.
4.3.2. Спортни клубове и мероприятия
10
500 лв.
В това число за :
4.3.2.1. Футболен клуб “Априлци 2001” /мъже и деца/
8
500 лв.
4.3.2.2. Други спортни мероприятия
2
000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на общината
2
700 лв.
До 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност
„Общинска администрация” съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС
150 лв.
До 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност
„Общински съвети” съгласно чл. 90, ал. 2 от ЗДБРБ за 2017 г.
6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет:

- ОУ “Васил Левски” гр. Априлци
- ПГТ ”Иван Марангозов” гр. Априлци
/Приложение № 6/
7. Утвърждава списъци на педагогическия персонал и служители на Община
Априлци, които имат право на транспортни разноски за пътуване от
местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 7.
8. Приема План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за
поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2017 г., съгласно
Приложение № 8.
9. Приема размера на просрочените задължения от минали години, които да
бъдат разплатени от бюджета за 2017 г. в размер на 3691,46 лв., съгласно
Приложение № 9.
10. Одобрява максималния размер на дълга, съгласно Приложение № 13.
11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 10 и Приложение № 11.
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2017, 2018, 2019 г., съгласно Приложение №12.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани в края на 2017 г. в размер до 146290 лв.; ограничението не се
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат натрупани в края на 2017 г. в размер до 877738 лв.; ограничението не се
прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите
на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.
15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и средства от дарения и спонсорство съгласно волята на дарителя.

16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния
Управляващ орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет и от сметките за средства на ЕС за авансово финансиране
на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз .
17.2. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма,
но не по-късно от края на 2017 г.
17.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
17.4. При предоставянето на средства от сметките за средства на ЕС да се спазват
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
17.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на ОбС.
17.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове
на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
17.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
Ст.Нунев: От сега давам обяснение за отрицателен вот. Първо- както гледам
нещата, няма да уважите и предложението на вашия колега за асфалтирането на една

улица. Второ- не виждам какъв е проблема при условие, че разполагаме с 480 хил.лв.
повече за администрацията , да се заделят едни средства от 2500 лв.за реконструкция на
една общинска сграда. Трето-желанието да се включат и поставените въпроси от
общественото обсъждане от предходните години , което води до липсата на
хора,защото знаят, че няма да се случат евентуалните им предложения. И четвърто-не
виждам по този начин как комисията може да приеме бюджета на Община Априлци без
да се разглежда план-сметка, без да се минава през всяко едно нещо. За това гласувах
”против”. Нито знам бюджета на училищата,нито на дома за стари хора….
Д.Теодосиев: Те са част от бюджета.
Ст.Нунев: Няма ги приложени. Къде е бюджетът на училището?
Д.Теодосиев: Ще ги внеса за заседанието. Закона за Публичните финанси ясно
казва какво се изисква да се гласува . Кмета утвърждава държавен бюджет на
второстепенните разпоредители. Всичко е внесено както трябва-индикативни
разчети,просрочени план-сметки… Това е допълнително нещо,което е извън закона.
Ако се реши ще го внеса.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 147/ 13.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на
Община Априлци
М.Пенков: Г-н Пелов, имате думата.
Д-р Мл. Пелов: Тук става въпрос за моята заплата, която да е в размер на 1450
лв., считано от 01.02.2017 г.
Ст.Нунев: Колко е била до сега?
Д-р Мл. Пелов: 1262 лв.
Ст.Нунев: Колко е размерът на втората по големина заплата?
П.Чорбаджийски: Следващата ?!
Ст.Нунев: Да, аз съм съгласен с предложението...
П.Чорбаджийски: Миналата година,когато гласувахме заплатата на кмета, аз
точно това исках да има йерархия освен в длъжностите и в заплатите.
Ст.Нунев : Трябва да има разлика в заплащането.
М.Пенков: Предложения, питания има ли ? Няма.
М.Пенков: Който е съгласен с Предложение ДП – 147/ 13.01.2017г. от д-р
Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Определяне на основно месечно
трудово възнаграждение на Кмета на Община Априлци в размер на 1450 лв, моля да
гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и във връзка с Постановление №
67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /Приложение
№ 5 към чл.2,т.4/,таблица за минимални и максимални размери на основните

месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация,
посочени в Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация , Общински съвет Априлци

РЕШИ:
Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци
в размер на 1450 лева, считано от 01.02.2017 година.
М.Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред закривам заседанието.

Председател
Мартин Пенков
Протокол
Кристина Колева

