Протокол
Днес 16.02.2017г. 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, Бранимир Беров, Пепа Колева, Стелиян Нунев - членове.
Отсъства: Камен Славов-член.
Присъстват – Тихомир Колев, Младен Колев, Тотю Ненов, инж.Димитър
Кокошаров- Председател на ОбС Априлци
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на Община Априлци, Дончо Пачников –Директор на ОУ „Васил Левски”,
Преподаватели от ОУ „Васил Левски”- гр.Априлци, Мария Колева – Директор на ПГТ
„Иван Марангозов”-гр.Априлци, Преподаватели от ПГТ „Иван Марангозов”, Тихомир
Кукенски-гражданин
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. Проектът за дневен ред е:
1. Предложение ДП – 153/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Преобразуване чрез сливане на Професионална
гимназия по туризъм „Иван Марангозов” и Основно училище „Васил Левски” в
Средно училище „Васил Левски”
2. Предложение ДП – 156/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община Априлци.
3. Предложение с вх.№ 324/23.01.2017г. от инж.Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода от 06.2016г. до
12.2016г.
4. Писмо с Вх.№ 333/10.02.2017г. относно Определяне представител и заместник
представител на община Априлци в РСО „Централна Стара планина”
5. Предложение ДП – 154/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 164/08.02.2017 г. от Кристина Стилянова
Жабилова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
6. Предложение ДП – 155/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 156/07.02.2017 г. от Цветомира Стефанова
Начева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
7. Предложение ДП – 157/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на
ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД50-200
от 29.11.2016г., подписано по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г. (ПРСР) за изпълнение на Стратегия за водено от
общностите местно развитие на „Местна инициативна група Троян, Априлци,
Угърчин”
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М. Пенков: Има едно допълнение към дневния ред. Това е ДП-158
/14.02.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община Априлци относно Определяне
позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на
Асоциацията по ВиК. Предлагам това предложение да влезе като т.8 в проекта за
дневен ред. Има ли други предложения? Няма.
М. Пенков: Който е съгласен Предложение ДП-158 /14.02.2017г. от Д-р
Младен Пелов- Кмет на Община Априлци относно Определяне позицията и мандата на
представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК да стане
т.8 от проекта за дневен ред, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

М. Пенков: Който е съгласен с така предложения дневен ред с допълнението,
моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП – 153/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Преобразуване чрез сливане на Професионална
гимназия по туризъм „Иван Марангозов” и Основно училище „Васил
Левски” в Средно училище „Васил Левски”
2. Предложение ДП – 156/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Приемане на Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община
Априлци.
3. Предложение с вх.№ 324/23.01.2017г. от инж.Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода от 06.2016г. до
12.2016г.
4. Писмо с Вх.№ 333/10.02.2017г. относно
Определяне представител и
заместник представител на община Априлци в РСО „Централна Стара
планина”
5. Предложение ДП – 154/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 164/08.02.2017 г. от Кристина
Стилянова Жабилова за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
6. Предложение ДП – 155/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 156/07.02.2017 г. от Цветомира
Стефанова Начева за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
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7. Предложение ДП – 157/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза
на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение №
РД50-200 от 29.11.2016г., подписано по подмярка 19.2. „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР)
за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на
„Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин”
8. Предложение ДП-158 /14.02.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 153/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община
Априлци относно Преобразуване чрез сливане на Професионална гимназия по туризъм
„Иван Марангозов” и Основно училище „Васил Левски” в Средно училище „Васил
Левски”
М. Пенков: Има думата Д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми гости, първото предложение от дневния ред е относно
преобразуване чрез сливане на ПГТ ‘Иван Марангозов” и ОУ „Васил Левски” в средно
училище. С оглед изложените писмени мотиви, неразделна част от настоящото
предложение и предложението , изготвено към ОбС, основанията са на основание
Закона за местното самоуправление , Закона за предучилищното и училищното
образование и съответно Наредбата към този закон. Общински съвет реши.. Какво
предлагаме :
1. Дава съгласие за преобразуване чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.5
от ЗПУО на ПГТ „Иван Марангозов”, гр. Априлци и ОУ “Васил Левски“, гр. Априлци в
Средно училище „Васил Левски“(І –ХII вкл.) с целодневна организация на учебния
процес и професионална подготовка по професия с III степен на професионална
квалификация, считано от 01.07.2017 г.
2. Дава съгласие в Средно училище „Васил Левски“ да се утвърждава държавен
план-прием за обучение в паралелки за придобиване на професионална квалификация.
3. Официален адрес на Средно училище „Васил Левски“: гр. Априлци, общ.
Априлци, обл. Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83 и адрес на сградите, в които ще се
провежда обучение, възпитание и социализация: гр. Априлци, общ. Априлци, обл.
Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83 и гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, ул. ”Отдих”
№ 4.
4. Новосформираното училище да се финансира със средства от държавния
бюджет чрез бюджета на община Априлци и да се запази статута на „средищно и
защитено училище“ от преобразуваното училище ОУ „Васил Левски”.
5. Задължителната документация на ПГТ „Иван Марангозов”, гр. Априлци и ОУ
“Васил Левски“, гр. Априлци да бъде приета и съхранена в новосъздаденото Средно
училище „Васил Левски“, с официален адрес в гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч,
ул. ”Васил Левски” № 83.
6. Общински съвет - Априлци задължава Кмета на Община Априлци да
предприеме необходимите действия, съгласно чл.314, ал.1 от ЗПУО и чл.6 от Наредба
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№ 9/19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното и училищното
образование за подготовка и изпращане на мотивирано предложение до Министъра на
образованието и науката чрез РУО - Ловеч за преобразуване на двете училища.
7. Общински съвет – Априлци дава съгласие Кмета на община Априлци да
кандидатства за финансиране по Националната програма на МОН за 2017 г.
„Оптимизация на училищната мрежа“.
Това е проектът за решение . Анализът за ползите и негавитите от сливането на двете
училища, предполагам сте го зачели. Ако желаете с две думи мога да споделя защо
присъпваме към това. Нормално образеца регламентира заетостта на учителите,
съобразно тяхната професионална квалификация да преподават по дицсиплините, по
които са специалисти. Към настоящия момент и в двете училища се получава този
проблем,поради малкия брой деца. Примерно един учител специалист да преподава и
по предмети, по които той не е специалист. Сливайки училищата тази възможност ше
бъде избегната, тоест всеки, който е специалист в дадена област ще си преподава само
по предмета. Това означава , че децата ше получат по-добро образование по съответния
предмет. Никой не говори за ползите като финансиране, ние към момента разполагаме
със средства, можем да си поддържаме училищата. Какво още ще се избегне: Към
момента има реална възможност за закриване на паралелки или на сливането на такива
, поради малкия брой деца. Ще създадем едно училище, което към момента ще има
необходимия брой деца , за да може да функционира оптимално и по възможно найдобрия начин. Ще запазим структура на защитено и средищно училище, финансирането
на защитено и средищно училище е на брой деца, т.е. самото финансиране ще е поголямо, ще се запази професионалната степен на обучение. С две думи ще запазим
средното образование на територията на Община Априлци. Това е ,което исках да кажа
като за начало на дискусията, имате възможност да задавате въпроси, да изказвате
мнения и т.н....
М.Пенков: Ако иска някой от учителите на училищата , може да се произнесе.
Инж.Д.Кокошаров: Имаме становища от ОУ и от ПГТ с мотивите „за” и „против”
сливането.
М.Колева: Страшно много от сутринта колегите в гимназията са разединени във
виждането си. Стигна се до ожесточен спор в учителската стая. С вчерашна дата на
сайта на Министерството на образованието е качен за месечно обсъждане , новият
стандарт за преподавателската заетост и начинът, по който ще бъдат планирани
нормативите в училища,където падат 8-мия клас. От там тръгна спорът. Колективът е
разединен. Има колеги,които подкрепят идеята, и колеги ,които са категорично против
сливането на училищата.Аз като в момента изпълняващ длъжността директор, искам да
кажа няколко неща.които са положителни в едната насока и в другата , и които са
отрицателни , относно тази процедура.Единно мнение към днешна дата в гимназията
няма. Първо, това че по този начин ще запазим съществуването на средно образование
на територията на гр.Априлци е едно от положителните неща.Професионалната
квалификация, според действащия от 01.08. Закон за предучилищно и училищно
образование, вече не зависи от статута на училището, а от това каква професия и
специалност ще си избере самото училище. Посочваме Трета квалификационна степен
и обучаваме по нея. Избираме професия и специалност Втора квалификационна степен,
обучаваме с втора квалификационна степен.Риска в гимназията в момента е следния:
Общината дофинансира 9 и 12 клас, след като подадох документите за дофинансиране
на маломерни паралелки , сегашния 10-ти клас също паднаха под минимума и са 15
деца в момента. За тях не сме искали средства. При план-приема ,който беше
осъществен последната година, и решението на прага 10 деца, в случай ,че едно дете от
сегашния 10 клас си изтегли документите, означава, че самата паралелка за следващата
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година е застрашена от съществуване. Следващото, което знам и съм чула няколко пъти
при ходенето ми в Ловеч в РУО , че план-приема се започва, всички документи са
подадени , но след 7 и 8 клас двете паралелки,които одобряват като план –прием не
бъдат запълнени с минимум 18 , няма да ни разрешат дори с решение на ОбС
,съществуването на паралеки и вижте опасността от нулева учебна година в
гимназията. Никой не може да гарантира план-приема как ще се осъществи. Виждате
каква е демографската ситуация, че все по-трудно идват деца. Едно от местата, където
ние в момента взимаме ученици , това са двете училища в Дебнево ,Врабево - те стават
обединено училище и си запазват децата до 10 клас. Приема ,който беше тази година,
точно 5 деца преди първо класиране Община Троян си ги дръпна и отиват в Троян.
Следващото – при статут на Професионална гимназия в момента завършващите се
приемат с предимство в колежите по Туризъм без допълнителен изпит. Това е
едното,което ще отпадне като вариант. Другото ,което е , при създаването на средно
училище правото за въвеждане на главна система на обучение, за която толкова много
говорят в момента, също отпада като вариант. Не може никой да гарантира колко
ученика ще бъдат записани в паралелката, като имате в предвид, че план-приема след 7
клас минава на регионална комисия и е желание на родител. Не ,че няма да си направим
кампания за събиране на деца и не че вече не сме започнали да го правим. Задържахме,
защото като тръгнем на кампания какво казваме?! В какво училище на есен ще
започнат обучение?!Рекламни материали правим до сега с професионална гимназия. В
момента стопирах процесите и е време да тръгваме, защото няма каква рекламна
брошура да направим. И последното ,което изказвам като становище, как ще завършат
децата , които в момента са в училище и са приети в професионална гимназия по
туризъм? Приети са в такава гимназия, а ще получат диплом, в която пише Средно
училище...Това как ще стане ?!
Ив.Шипковенска/преподавател от ПГТ „Ив.Марангозов/: Понеже срещата беше в
сградата на гимназията в Острец, учениците ,които са в общежитието, видяха че не що
става, двама от тях ни обслужваха, то се чува какво се говори. И понеже бях дежурна
след това, веднага дойдоха и попитаха вярно ли е ,че се закрива училището. Аз казах,че
не е така. Какво можем да им предложим, средно училище с паралека Кулинар има в
Троян. И там дават Трета квалификационна степен, в Ловеч има , в Летница има ...
навсякъде има. Защо да дойдат в Априлци, след като няма да е професионална
гимназия?! До сега това ги привличаше.. Сметките,които г-н Пачников прави, колко
ученици има в училището тук и при нас колко има, бройката се получава доста добра,
но при нас са само 17 местни деца. Така, че не може да прибавим към вашите 120
всички, които са в момента там. От догодина няма да са и толкова, защото наистина
никой няма да дойде от друго място. Няма нищо, с което да ги привлечем. Ето във
вторник пристигат от туристическият колеж в Албена. Идват предствители от там
,които предлагат работа на тия ,които са навършили 18 години. Какво е смешното?
Инж.Д.Кокошаров: Защото това съм го чувал преди 12 години.
Ив. Шипковенска: Обявено е , че пристигат на 21, обявили сме го на учениците,
че има такава среща, те го приемат много добре, като мине 21 тогава можем да се
посмеем.Според мен са сериозни хора. Днес като отивах на Острец ,пътувах с г-н
Матев, той също беше изумен от това.
Инж.Д.Кокошаров: Съгласен съм донякъде с г-жа Шипковенска, но защо сега
нямате пълняемост, като е професионална гимназия? Всяка година сте на минимума.Аз
тук виждам едно единствено нещо. Да се стремим да запазим училищата, хем като
самостоятелни, хем като една единица. Тук ни остава само училището. Мен не ме
интересува дали ще имате работа или не, интересува ме дали ще има образование в
Априлци.
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Ако гледаме глобално на нещата, според мен, трябва да бъде едно силно и здраво
училище. Да, ще има лек отлив от чуждите деца за 11 и 12 клас, но ще останат много
местни деца. Местните деца имат някакъв афинитет към самостоятелността на това
училище, защото всяка година се говореше, че няма да има деца. И преди две години
имаше хора,които ходеха по къщите и казваха на родителите, че в гимназията няма да
има деца и няма защо да ги записват. Сега това няма да се случи. Доколкото
дофинансирането Общината винаги е давала пари ще продължи да дава.
Думата”оптимизация” според мен може да се изрази само в следното нещо:
създаването на една силна единица. Не говорим за пари, не говорим за човешки съдби,
дали ще има работа или не... Нито знам образеца,колко учители ще има, това мен
реално не ме интересува. Важно е каква форма ще изберем и вече след това си идват
всичките неща. Хотелиерите ще бъдат против, но до сега никой хотелиер не подаде
ръка на това училище, само един помагаше. На срещата в ПГТ ,когато бяха там
хотелиерите, преди месец, всички изявиха загриженост да го има за кадри това
училище. На 18.02. е празника на сланината, ще видим колко ще отчетат такса, защото
в момента са пълни хотелите. Всеки иска да вземе, а единственото нещо, което е , че
училището - дава. Аз съм човека,който преди срещата с представители от РУО , бях
твърдо против това сливане. Искам да стигнем до едно решение ,за което трябва да
бъдем убедени, че е правилното. Не говоря за тояното решение ,каквото е предложил
кмета, защото сгласно ЗМСМА , кмета внася на ОбС, не може един да го внесе. Ако
трябва това решение да се преразгледа, но трябва да се реши каква е тенденцията.
Всичко друго е детайли. Според мен детайли са дали ще учат всичките в Ново село,
дали ще има занятия в Острец... Детайли са това . Благодаря Ви!
Д.Пачников: По принцип проблема с децата ще съществува. За да се получи това
разединение и да не се стигне до едно мнение, поне на 2/3 в колектива в Острец ми се
струва , че не е погледнато от всички страни. В момента имаме две образователни
структури- ОУ и ПГТ. В момента сме в година, която според всички и според
специалистите в Регионалния инспекторат е една абсолютна каша с тези закони и
стандарти, но при един добър анализ може да се предвиди и да се вникне какво се
очаква в бъдеще. При нас проблемът дойде от това, че вземаха 8-мия клас, нормативите
на учителите останаха старите, и се получи едно притеснение, Таня Николова от три
месеца е притеснена, защото няма норматив. Не може да има завършване на
образователна степен ,която да ни бъде с гарантиран преподавателски минимум. Не
може при положение,че имаш три паралелки да искаш 720 часа годишна натовареност
на преподавателя по технологии,примерно, който има 3 часа седмично.. И това много
отдавна сме го говорили, че въпреки това , че изреварва решението, и то не само в
нашата община ще се наложи да се вземат такива решения за предтруктуриране на
училищата за обединяване , за сливане, не случайно е дадено и това обединено
училище до 10 клас. Преди две седмици,на базата на норматива на учителите, обясних
на преподавателите, че нешата стоят по следния начин: в момента нас ни „боли зъб”основното училище. Решението е едно-отиваме зъба- съкращаваме един лекар и един
учител, останалите часове ще се разпределят,но училището ще се запази. Докато ПГТ е
„болна от една хронична болест”, която ги яде от вътре и те от година на година има
опастност да намалява броят на децата, да се стигне до нулев прием и тогава
училището неминуемо ще бъде закрито. Проблемът е какво искаме да направим.
Отдавна се мислеше в Априлци да се създаде средно училище. Училище ,което да има
лице, достойно за лицето на Априлци. Всички бяхте тук ,когато Таня Ичева каза , че
основното училище в Априлци винаги е било над добро ниво, спрямо областта. Това
показва ,че нашето училище има своето име в областта. Самият факт,че идват от
регионалното управление, да ни предложат вариант, по който да запазим средното
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училище, показва че те са заинтересовани. Те искат в Ааприлци да се запази
образованието,защото тук има много добри професионалисти , специалисти. Не
случайно в анализа съм писал , че средния преподавателски стаж в училище е 30 г и 6м.
Ние нямаме неориентирани преподаватели, а всички са специалисти. Не случайно в
писмото,което сме изпратили до колегите, аз съм се подписал на последно място. Исках
всеки колега сам да прецени на основа на това ,което сме разисквали , как да постъпи .
И съм благодарен на колегите ,че показаха отново една зрялост. И те виждат ,че
обединяването ще даде възможност преподавателите по специалните предмети ще се
хвани за учебната дисциплина,по която е подготвен . А не да кара един час химия, два
часа физическо и два часа пеене през деня. Единственото , което искам да добавя към
решението ,което г-н кмета ще внесе , което вие ще приемете, според мен с
предложението да се внесе и решение,може би, училището още със създаването да бъде
защитено и средищно. Защото основното училище е защитено и средищно, не знам
какъв статут ще измислите за това новото училище или трябва да се чака една година и
дали на есен няма да се окажем в проблемна ситуация. Нашият колектив дава рамо на
решението, което ще вземем, но ако колегите от ПГТ сметнат ,че това не е необходимо
... чл. 47 от новия закон гласи ,че средните училища могат да бъдат с профилирана или
професионална подготовка,аз не виждам какво губят вашите деца.
Ив.Шипковенска: Звучи по друг начин, едно е средно училище, а съвсем друго е
професионална гимназия. Аз го казах, в Троян има такива паралелки, в Летница ,
Угърчин... Това ,че от инспектората много държат да се запази училището, малко съм
скептична към това.. Малко лошо впечатление ми напрви като каза „Решението,което
ще приемете”. Аз оставам с впечатление,че нашето присъствие тук е излишно.
Д.Пачников: Аако сме дошли да търсим повод за дразги кой какво е изказал,
разбира се, че те ще предложат и ще приемат. Това си е тяхно решение, ние в момента
сме на комисия. На заседание на ОбС те ше го внесат и ще го приемат, аз не съм казал,
дайте да го приемем.
Д-р Мл.Пелов: Аз отново ще зачета т.4. с г-жа Ичева коментирахме проекта за
решение и оточнявахме, а тя именно гласи ,че Новосформираното училище да се
финансира със средства от държавния бюджет чрез бюджета на община Априлци и да
се запази статута на „средищно и защитено училище“ от преобразуваното училище ОУ
„Васил Левски”. Имаме пълното съдействие и работим в тази посока. Запазвайки
статута на защитено и средищно училище няма да има слети паралелки, няма да има
нулеви години, със самия факт ,че общината ще дофинансира тези паралелки с
намаления брой деца. Ние искаме да имаме училище, община без училище не може да
има. Законът позволява да има професионална паралелка, тъй като няма да има друго
училище.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости, с това
щях да започна. Ще има защитено и средищно училище. Това е стату,който вие в
Острец до сега не сте имали. Вярно ,че от година за година, но всяка година ще се
кандидатства и когато общината има средства и желание... няма причина да не е така.
За това ,което каза директора на ОУ- ако учениците не са ви разбрали ,кой е виновен ?!
Обяснете им го правилно. Получават същата квалификационна степен. Какво ,че няма
да се казва професионално,а ще бъде средно?! Стандартите ,ако се приемат такива
,каквито са , ОУ май няма да има нужда да си „вади зъб”. По технологии-700 часа, по
изкуства- 700 часа, намерението на Министерството е всички стандарти да вървят към
686 часа. Ако останат учители,които не могат да си попълнят стандарта ще им се
признава към стандарта за класен ръководител дори за административна работа,която
извършват в училището , директора може да ги натовари с някаква административна
работа. Също така-работа с деца със специални потребности, работа с родители,други
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извънкласни форми. Не мисля ,че ще има някакъв проблем и с кадровата политика.
Това ,което кмета внася, не го внася като някаква предопределеност . Колко процента
са тези 6 човека,които казват „да”?
М.Колева: От десет. 60 % са.
П.Чорбаджийски: Всеки има право на мнение, стига то да е обосновано и да не е с
перспектива от днес за утре. Училището определя статута на града. Това е
единственото,което ни е останало. За предопределеността- в т.1 от решението се
посочва да стане Средно училище „Васил Левски”. Мисля, че и това трябва да се
обсъди и да се стигне до консенсус, а не ние да решаваме. Ние ще решим нещо, нямаме
възможност да не решим. Притискат ни и срокове и закони. Ще решим по
законосъобразност. Дали да бъде „Васил Левски” ,дали да бъде „Иван Марангозов”,
дали да бъде друго име, дали да бъде училище без име?! Никога не съм бил против
Левски, няма да говоря за него ,ако има идеал в България , това е той. Иван Марангозов
няма да го защитавам, но той е до някъде търговска марка. Някога той продаваше тази
гимназия. Лично мойто мнение е нито едното , нито другото,но искам и този въпрос да
се обмисли. Благодаря!
М.Пенков: Други въпроси има ли, мнения , изказвания?
Т.Кукенски: Според мен, за да се вземе това решение, дайте да извадим плюсовете
и минусите . Чух един ,два плюса и минуса... Дайте да ги кажем всичките.
Инж.Д.Кокошаров: Може ли един от директорите да обоснове кои са
положителните и кои отрицателните фактори с по две изречения . Точно конкретно.
П.Калайджиева/преподавател в ОУ „Васил Левски”/: Едно пояснение по въпроса
имам. Ще се изкажа за хората,които са тук и не знаят нещата с образованието. При нас
се обсъжда този въпрос,защото в момента се представяха , че училището в Априлци
загива, защото ние не можем да сформираме норамативи на колегите. Училището в
гимназията по Туризъм също загива, защото не си намират деца. Ако това е повода , по
който се събирате, трябва да ви е ясно , че не напразно, когато се събирахме на работна
среща, аз ви казах ,че ще има нови образователни стандарти, в които те са помислили
до 7 клас колеги как ще получат заплатите си ,за които толкова се грижим като цяло.
Това се оказва добре дошло за нас, да знаете в каква ситуация наистина се намираме.
Единственото нещо, за което може да става въпрос е , че гимназията е затруднена да си
привлече деца. Ако това се получи при положение ,че те пристигнат при нас, трябва да
мислим наистина за едно ново училище , в което ще работим със съвсем нови ученици,
малко от тях може д останат и да мислим наистина за бъдещето на Априлци. Не искам
да изглеждат нещата така, че ние загиваме и че мислим на някого работните заплати.
Да ,имаше опасения. Не напразно. Г-н Нунев ме подкрепи каквото казах на работната
среща. Ето,че нещата си идват на мястото. Относно бъдещето на тези училища само
едно мнение не съм чула, на всичките родители ,на които децата им учат от 1 до 7 клас
и аз от човешка гледна точка мисля, че и те трябва да кажат нещо, но не знам до каква
степен можем да го разберем. Благодаря ви за вниманието.
Ст.Нунев: На срещата зададох много въпроси. И може би някои са останали с
мнението, че аз лично съм против едно такова сливане. Напротив, не съм против,
просто трябва да се изяснят нещата, да видим плюсовете и минусите и да вземем
решение. Тези становища на педагогически съвети аз ги предложих да ги има, за да
може да се обхване по-широка периферия на мнения от преподавателите. Но и в тях аз
не мога да се ориентирам кое ще бъде по-доброто, защото няма конкретика. Кой е
инициатора на това нещо ? Община Априлци или инспектората?
Д-р Мл.Пелов: Министерството.
Ст.Нунев: От тук вече следват много въпроси. До сега не сме се сетили да правим
някакво такова мероприятие и го налага Министерството. В този случай аз се чувствам
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несигурен за нещата, които се обещават и които залагаме в решението. Защото ,ако
наистина сме мислили да правим едно такова обединение , оптимизация с цел
повишаване на образованието , тая идея щеше да бъде от нас. Тук ни се налага нещо, за
което може би нямаме достатъчно информация , не е сигурно да не попаднем в някаква
дупка или да има някакво отрицателно развитие на нещата.Като родител аз не съм се
замислял , защото не възприемам че въпросът е такъв. Разширихме още повече кръга,
включим ли и родители до правилно решение няма да стигнем.Мисля, че вие сте
хората, които най-добре разбирате нещата. За мен още не е ясно как ще се запълнят тия
нормативи.. Аз лично за себе си,до последния момент, при условие, че има тази
налична информация, не мога напълно да бъда убеден, че ще взема правилното
решение.
Д.Пачников: Във връзка с това, че ни се налага от Министерството и не сме
сигурно дали е правилно или не. Не ни се налага от Министерството ,просто новият
закон, който приеха на 01.08. той направи няколко вида образователни структури.
Училищата- начално ,основно, обединено, средно, средно-професионално/гимназия и
средно училище. Въз основа на това в цялата страна се прави такова преструктуриране
на образователната система , ние можем да останем основно, можем да станем
обединено до 10 клас, може да се запази статута на гимназията- професионална
гимназия, но можем да бъдем и средно училище от 1 до 12 клас, като гимназията не
може да кандидатства за защитена и средищна , говоря за 8-12 клас, докато средното
училище 1-12 клас може да кандидатства за средищно и защитено. В тази връзка
предложението е за такова училище, аз така го разбирам,защото на всички е ясно, че в
община Априлци и в цялата страна децата са малко и те не могат да запълнят тези
паралелки. Общината трябва да помогне.Държавата в случая. И за това се предлага този
вариант за училище от 1-12 клас като то може да бъде профилирано или
професионално,което не променя по никакъв начин статута на професионалната
гимназия, с тази разлика ,че вече две деца да има, три деца да има, по решение на
общината дали ще го дофинансира или колко , но класът се запазва и няма да има слети
паралелки. Това е преимуществото, аз не виждам опасения, поне доколкото съм
прехвърлил закона с предложението, което идва до тук.
П.Колева: Уважаеми колеги, аз може би съм единствения човек, който има
твърдо становище. Аз съм твърдо против предложението. Професионалната гимназия е
създадена като професионална и тя трябва да работи докато може да го прави. До
момента , в който тя има нулев прием, не може да осигури ученици, то тя сама ще
поиска някакъв вариант и ако е възможно ще стане. При положение ,че нещата в ОУ си
вървят нормално и нямат нужда от такова сливане, за тях има много добра алтернатива.
Могат да кандидатстват за средно училище от 1-12 клас и тези две години , които са
професионални,евентуално за ориентиране, те винаги могат да ползват педагозите на
ПГТ. Ние вместо да се опитаме да запазим двете училища, и основното , за което имат
много хубаво мнение в Ловеч, аз знам , че го имат и са се утвърдили и има
преподаватели , които работят много добре, нека то да се развие, защо трябва да
задушаваме и двете училища?! За мене слагате една шапка, това сливане няма да ги
развие и двете. Нека не бързаме с това решение, защото по този начин показваме едно
безсилие. В Априлци не може да съществува нито едното , нито другото училище ,
дайте да ги обединим ,за да оцелеем... Те ще оцелеят, разберете го. И ако гимназията
има проблеми, аз ги виждам проблемите всяка година, тя сама ще стигне до извод и
тогава не 6 , а 26 човека ще се подпишат да има някакво сливане. Разберете,че с това
сливане ние закриваме гимназията. Не, че ме боли , че толкова съм участвала в процеса
там, ние закриваме гимназията и разширяваме основното училище, което може да го
направи съвсем само. Защо му е нужна тази гимназия?! ... За да го развие до 12 клас.
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Някак си запушваме развитието на две училища. И двете имат възможност да се
развиват, държавата дава, закона го позволява, не мисля , че трябва да направим тази
стъпка сега. Това е закриване на гимназията, няма какво да говорим. Едно беше когато
се сливаха двете училища Острец и Ново село , основните училища ,това е съвсем друг
процес. Тези деца, които са дошли в 9,10 клас – 5 , 10.. колкото са .. ние ще отблъснем
всички други. Няма как да ги убеждаваме, че ще си завършат по програмата , по която
са започнали, защото Министерството в това ще ни убеждава. Това е мнението ми, аз
съм твърдо против, защото двете училища могат да съществуват сами. Няма да
помогнем на нито едно от двете, основното училище се чувства добре, нека да
продължи, дори да кандидатства за средно, защо трябва да се предаваме...
Инспектората по регионалното управление на образованието никога не са стояли зад
интересите на Априлци. Това трябва да го знаете. Винаги не са ни давали възможност
да се развием, точно професионално с откриването на такив подобни паралелки ,както е
в Троян и Ловеч. За това нека мислим за себе си, оставете какво мисли регионалното
управление по образованието.. Нека сами да помислим, аз съм твърдо против.
Благодаря Ви.
Д.Пачников:Аз се изненадвам, че съм създал впечатление, че ОУ няма
проблеми и това ще мине безболезнено. Ще боли, аз ви казах, „Зъба трябва да се
извади.” Трябва да има съкращения, но болката ще е еднократна.
П.Колева: Няма да има съкращения, защо да има?
Д.Пачников: Говоря за това ,че качеството на образование вече ще е друго,
защото нямаш възможност да развиеш потенциала на учителите. Не може един химик
да преподава един час химия седмично , 4-5 часа музика... и биология и да се чудиш от
къде... география и история- 150 часа лекторски над норматрива, който допълва
географията и историята , взима физическото в 5-8 клас. Защо?! С тези знания , умения
и квалификация да преподава физическо ?! Дайте да ги използваме качествено.
П.Чорбаджийски: Може ли да вмъкна нещо? Това , което каза директора , това е
варианта когато той ще загуби 8 клас. И този вариант не е добър за ОУ. Аз смятам , че
ако 8 клас отиде в Острец в ПГТ, повечето родители ще пратят децата си от 7 клас
навън. Това е перспективата. Ще загубим осмокласниците.Най се страхувам от това,
че... Имаме два варианта: 1.Събиране, 2.ПГТ приема 8 клас. Това е , имаме един месец
срок.
Ив.Шипковенска: Като стана въпрос , че 8 клас се прехвърля в ПГТ и много от
децата няма да останат в Априлци.. ами дали след 7 или след 8 те в момента са 17 души
при нас в 4 класа. Направете сметка колко са останали , колко са заминали.
П.Чорбаджийски: Аз казах, че ще се влоши тенденцията.
Ив.Шипковенска: Не е сигурно, освен това за защитено училище се
кандидатства всяка година , тази година ще бъде и следващата ,а на третата ,ако не е
защитено какво се получава?
Инж.Д.Кокошаров: Каквото сте сега.
Ив.Шипковенска: Как каквото сме сега? Гимназията вече няма да я има и
училището тук няма да е защитено, какво се получава ?
П.Чорбаджийски: При обединението ще бъде защитено , но само при вас няма да
бъде.
Инж.Д.Кокошаров: Имам въпрос към ПГТ. Можете ли да гарантирате , че няма
да паднете под 10 човека?
М.Колева: Никой не може да гарантира.Има от Севлиево, има от Плевен дете в
момента.
Инж.Д.Кокошаров: Тогава един въпрос друг. Тук има 5 човека, които са взимали
бизнес-решения. В момента казваме следното: „Никой не може да каже , никой не знае
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„ В момента ние взимаме едно бизнес-решение. Един да каже кои са плюсовете, друг да
каже кои са минусите. Тези, които са против да кажат минусите, другите да кажат
плюсовете...
Т.Кукенски: Искаме да направим така, че да запазим образованието в Априлци. Не
разбирам за да вземем бинес-решението какво ще спечелим от цялата работа?!
Инж.Д.Кокошаров: В момента имаме две предприятия, които имат кадрови
потенциал и финансов , нямат стоката.
П.Калайджиева: Щом имаме финансовия, как така?
Инж.Д.Кокошаров: По-точно нямате суровината. Когато се създаде една единица,
в която има и кадровия и финансовия потенциал, тя може да прави и има някакъв си
ресурс, той става 2 са повече от 1.
Т.Кукенски: Аз не разбирам при сливането как ще увеличим суровината.
Инж.Д.Кокошаров: Тук има хора, които са „за”. Да кажат кои са плюсовете..
Ив.Шипковенска: Който имаше мнение нали го каза, общинските съветници
трябва да поемат отговорност и да гласуват.
Инж.Д.Кокошаров: Аз ще си поема моята отговорност, искаме да разберем вие
какво мислите?! Вие в момента мислите дали ще имате заплати,дали ще имате часове.
Учителите в момента не мислят глобално. Истината винаги боли.
Ст.Нунев: Пепа Колева ,което каза –вярно е , да събереш два слаби бизнеса не
може да се получи един силен бизнес. Децата дали ще останели в 8 клас? Поне на този
етап децата никога няма да може да ги привлечем да останат в 8 клас и при двата
варианта, поради простата причина, че нивото на децата е високо и те кандидатстват ,
отиват и влизат. Това е. Въпроса за родителите- имаме едно високо ниво за обучение,
при едно сливане дали ще продължи това високо ниво? Родителите ще бъдат против
поне едно 80-90 % от тях, при условие, че техните деца няма да останат след 8 клас.
П.Колева: Ще отидат в Езиковата , няма да стоят до 10 клас тук.
П.Чорбаджийски: Това е аргумент против и двата варианта.
Ст.Нунев: Аз мисля, че 8 клас няма да успее да се задържи при нито единия
варианти трябва да го изключим това .
П.Колева: То като няма 8 клас, няма да има и 9 и 10 клас...Това е най-големия
минус.
Ст.Нунев: Вие вярвате ли , че държавата ще дава пари за защитени гимназии?!
Т.Кукенски:Сега като ОУ е средищно и защитено какво получава? Събираме двете
училища, колко пари повече ще вземем?
П.Калайджиева: Само на базата на новите бройки ще получим повече.
Т.Кукенски: Новите бройки от сливането. Колко са те г/д?
Ив.Шипковенска: 60.
Т.Кукенски:Т.е. от догодина,ако се слеят училищата ..
Д.Пачников: 182 ще станат. Не е въпроса за защитено и средищно за парите.
Инж.Д.Кокошаров: Защитено училище могат да бъдат децата под 10 човека,ако не
е защитено и ако паднат под 10 и да ги финансираме, не може да има клас.
Д.Пачников: Ако паднат под 10 сливат паралелките. Има много неща,които могат
да се кажат и в плюс и минус , но тук едва ли не излиза, че основното училище е
безпроблемно и се мъчим по някакъв начин да принудим гимназията да се обединим.
Д-р Мл.Пелов: Нашето предложение сме го формулирали да няма слети паралелки
и нулеви години, за това искаме да има едно средно училище.
М.Колева: Дори с гласуване в ОбС, инспектората няма да позволят съществуването
на маломерна паралелка. Нямаме ли 18 деца...
Инж.Д.Кокошаров: Имате в момента паралелка с 10 деца, ако едно дете се откаже
какво става?
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М.Колева: Няма да има паралелка.
П.Колева: Тези 9 ще си отидат при сливането ,те няма да останат.
Д-р Мл.Пелов: Аз смятам, че наистина имайки училище до 12 клас ,родителите потрудно биха направили стъпката да преместят детето в друго училище. За по-бедните
семейства и за по-младите родители, стъпката да отидат да живеят на друго място ,
биха я предпиели по-трудно. Така, че предлагаме да има средно училище до 12 клас с
професионална паралелка. С една година изпреварваме проблемите ,които ще настъпят.
Общината е първостепенен разпоредител и иска или не поема разходите. Това са
навременни стъпки и с оглед на превенцията , предлагаме този проект за
решение.Средствата, които ще се осигуряват за издръжка ще бъдат повече. Формулата
,която се изчислява на брой деца за средствата аз не мога да ги кажа в момента, но се
изчислява на брой деца и е факт , че ще пристигнат повече пари. Качеството на
образованието се подобрява, всеки специалист си води предмета и това е добре за
всички.
Т.Кукенски: А това , че като изчезне името Професионална гимназия, част от
децата ще изчезнат?
Д-р Мл.Пелов: Няма логика в това.
Д.Пачников: Има и друго нещо за осмокласниците, които напускат общината.
Благодаряние на това ,че съществува ПГТ , ние осигуряваме транспорт на децата,които
идват от Троян. В тази връзка общината негласно прави една голяма социална помощ
на родителите на много деца ,които сутрин пътуват с училищния автобус и след обяд се
връщат с него. Ако автобуса пътува така ,както останалите автонуси на училищата, да
возят само по предназначение, спрямо училището, което имат, смятате ли, че тези
родители които нямат възможност да излезят децата си на квартира, ще могат да дават
още 80 лева за карта на детето на месец? Ето ние сме създали една вратичка децата да
напуснат Априлци и въпреки , че казме , че няма деца ,а пък им казваме, че ще им
осигурим условия ...
Д-р Мл.Пелов: След зимата ще забраня да се возят тези деца на обратно.Автобуса
ще пътува само по направление. Това е ангажимет, който поемам,само да свърши
зимата.
М.Колева: Аз , ако имам служебна работа не иска да ме вози, а всички останали
могат да се качат.
Д-р Мл.Пелов: Това ще го направя както ви казах в момента.
М.Колева: На ученици от Севлиево, миналата година ние не издържахме и спряхме
да им плащаме картата с посока Севлиево. Ако направим оптимизацията и има
възможност поне до Кръвеник да се возят и от там дават 1 лев до Севлиево , също е
като плюс при събирането на деца. Или да им гарантираме , че ще бъдат извозени до
Севлиево и обратно.
Д-р Мл.Пелов: Родителите, които си пратят децата да учат на друго място
,облагодетелстват училището на територията на другата община. Щом ще правим тази
политика да поддържаме нашето училище ,няма да правим бонус към другите. Нека
Троян да плати и да ги върне обратно.
М.Колева: Автобуса ги вози до Кръвеник.
П.Калайджиева: Извинявайте, нали не мислим за работни места? Говорим за
образованието.
Инж.Д.Кокошаров: Не ,не говорим за работни места.
П.Колева: Предлагам на комисията да прекратим дебатите.
М.Пенков: Питания , изказвания има ли? Няма. Гласуваме предложението на г-жа
Колева. Който е съгласен да прекратим дебатите , моля да гласува:
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Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържал се”. Приема се.
М.Пенков: Който е съгласен с Предложение ДП – 153/13.02.2017г. от д-р Младен
Пелов – Кмет на Община Априлци относно Преобразуване чрез сливане на
Професионална гимназия по туризъм „Иван Марангозов” и Основно училище „Васил
Левски” в Средно училище „Васил Левски”, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
4 „за”
1 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 17, ал. 1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 311, ал. 1, чл. 312, ал.1 и
ал.6 и чл. 314, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование
/ЗПУО/ и във връзка с чл. 6 от Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет
Априлци

РЕШИ:
1. Дава съгласие за преобразуване чрез промяна на вида училище по чл.38,
ал.1, т.5 от ЗПУО на ПГТ „Иван Марангозов”, гр. Априлци и ОУ “Васил Левски“,
гр. Априлци в Средно училище „Васил Левски“(І –ХII вкл.) с целодневна
организация на учебния процес и професионална подготовка по професия с III
степен на професионална квалификация, считано от 01.07.2017 г.
2. Дава съгласие в Средно училище „Васил Левски“ да се утвърждава
държавен план-прием за обучение в паралелки за придобиване на професионална
квалификация.
3. Официален адрес на Средно училище „Васил Левски“: гр. Априлци, общ.
Априлци, обл. Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83 и адрес на сградите, в които ще се
провежда обучение, възпитание и социализация: гр. Априлци, общ. Априлци, обл.
Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83 и гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, ул.
”Отдих” № 4.
4. Новосформираното училище да се финансира със средства от държавния
бюджет чрез бюджета на община Априлци и да се запази статута на „средищно и
защитено училище“ от преобразуваното училище ОУ „Васил Левски”.
5. Задължителната документация на ПГТ „Иван Марангозов”, гр. Априлци и
ОУ “Васил Левски“, гр. Априлци да бъде приета и съхранена в новосъздаденото
Средно училище „Васил Левски“, с официален адрес в гр. Априлци, общ.
Априлци, обл. Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83.
6. Общински съвет - Априлци задължава Кмета на Община Априлци да
предприеме необходимите действия, съгласно чл.314, ал.1 от ЗПУО и чл.6 от
Наредба № 9/19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното и
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училищното образование за подготовка и изпращане на мотивирано предложение
до Министъра на образованието и науката чрез РУО - Ловеч за преобразуване на
двете училища.
7. Общински съвет – Априлци дава съгласие Кмета на община Априлци да
кандидатства за финансиране по Националната програма на МОН за 2017 г.
„Оптимизация на училищната мрежа“.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП – 156/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в Община Априлци.
Д-р Мл.Пелов: Анализът ви е предоставен за потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община Априлци. Разработен е съгласно
изискванията и препоръките, които са ни дадени и съответства на приоритетите на
общината. Ако имате някакви питания готов съм да отговоря.
М.Пенков:Имате ли питания , изказвания ? Няма. Който е съгласен с Предложение
ДП-156 от д-р Мл.Пелов-Кмет на община Априлци, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
4 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ Общински съвет Априлци

РЕШИ:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Априлци, съгласно приложение №1.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение с вх.№ 324/23.01.2017г. от инж.Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода от 06.2016г. до 12.2016г.
М.Пенков:Някой иска ли да добави нещо към предложението?
Инж.Д.Кокошаров: На основание Чл.27,ал.6 от ЗМСМА , председателят на ОбС
съвет дава отчет на всеки 6 месеца . Входиран е на 23.01. В момента това предложение
и отчета съм ги направил по различен начин от досегашния. Направил съм го с проект
за решение. Това е.
М.Пенков: Има ли други въпроси?Няма. Който е съгласен с предложението, моля
да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
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4 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общинския съвет Априлци

Р Е Ш И:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода от 06.2016 г. до 12.2016 година за сведение. – Приложение №1
2. Приложение № 2 е неразделна част от настоящото решение.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 333/10.02.2017г. относно Определяне представител и заместник
представител на община Априлци в РСО „Централна Стара планина”
Инж.Д.Кокошаров: Това е до ОбС, тъй като се променя устава на РСО „Централна
Стара планина”, вече няма двама представители ,а един представител и заместник
представител. Трябва да изберем кои ще са те. Няма изисквания кой какъв да бъде.
Н.Начев: Според мен кмета да бъде представител, а заместник представител да
бъде председателят на ОбС.
Инж.Д.Кокошаров: Трябва да бъде някой от администрацията. Предлагам ви на
заседанието да ги предложим.
Т.Колев: Не трябва ли от администрацията да си ги предложат? По-добре е така, а
ние да гласуваме направо на заседанието.
М.Пенков: Имаме предложение на самото заседание да бъдат предложени от
администрацията двама представители. Който е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
5 „за”
1 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията реши:
На заседанието да бъдат предложени двамата представители от администрацията.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 154/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 164/08.02.2017 г. от Кристина Стилянова Жабилова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
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М.Пенков: Лицето отговаря на всички изисквания. Въпроси има ли? Няма.
Който е съгласен да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на
500/петстотин/ лева за новородено дете на Кристина Стилянова Жабилова, моля да
гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „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 Кристина Стилянова Жабилова за новородено дете.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП – 155/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 156/07.02.2017 г. от Цветомира Стефанова Начева за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М.Пенков: Лицето отговаря на всички изисквания. Въпроси има ли? Няма. Който
е съгласен да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500/петстотин/
лева за новородено дете на Цветомира Стефанова Начева, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „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 Цветомира Стефанова Начева за новородено дете.

ПО СЕДМА ТОЧКА
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Предложение ДП – 157/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД50-200 от 29.11.2016г.,
подписано по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г. (ПРСР) за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно
развитие на „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин”
М.Пенков: Има думата Д-р Мл.Пелов- Кмет на община Априлци.
Д-р Мл.Пелов: Това е за МИГ. Във връзка с изпълнението на стратегията за местно
развитие. Обезпечаваме ги ,ако те нещо се провалят, да поемем разходите.
Инж.Д.Кокошаров: Колко пари ще получим от МИГ?
Д-р Мл.Пелов: По устна договорка 130 хил.лв. да усвоим.
Ст.Нунев: Имаме ли право до 2024 г. да им дадем такова право?
П.Колева: В решението пише до 2024 г... да има дадем право до края на мандата?!
Мога да отговарям само докато съм в ОбС, след 2,3 години няма да сме...
Инж. Д.Кокошаров: Това е за срок.
Д-р Мл.Пелов: Това е да обезпечим стратегията за местна инициативна група.
Ст.Нунев: Кандидатстват по програма до 2020г, а ние им даваме до 2024г. Това е
странното.
М.Пенков: Въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение ДП 157, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
4 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и споразумение №РД50-200
от 29.11.2016 г. подписано по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. (ПРСР) за изпълнение на Стратегия за водено от общностите
местно развитие на „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин“,
между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“
за периода 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г.“, и Сдружение „Местна инициативна група Троян, Априлци и
Угърчин“ със седалище и адрес на управление гр. Троян, област Ловеч, ул. „Г. С.
Раковски“ №55, ЕИК по БУЛСТАТ 175824798, идентификационен номер по ДДС
№BG175824798, представлявано от Цанко Найденов Спасовски, Общинският
съвет – Априлци:
РЕШИ:
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1. Упълномощава кмета на община Априлци да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 35 585,24 лв. (тридесет и пет хиляди петстотин осемдесет
и пет и 0,24 лева) за обезпечаване на съответната част от заявения размер на
авансово плащане по споразумение № РД50-200 от 29.11.2016 г. подписано по
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
(ПРСР) за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на
„Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин“, между Управляващите
органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ за периода 2014-2020
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, и
Сдружение „Местна инициативна група Троян, Априлци и Угърчин“.
2. Възлага на председателя на Управителния съвет на Сдружение „Местна
инициативна група Троян, Априлци и Угърчин“ да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по споразумение №РД 50-200 от
29.11.2016 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП-158 /14.02.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община Априлци
относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията по ВиК
М.Пенков: Г-н Пелов, имате думата.
Д-р Мл.Пелов: Трябва да се приеме отчет и нов бюджет на асоциацията и да ме
упълномощите, съгласно дневния ред от предложението, който са представили за общо
събрание на асоциацията по ВиК..
М.Пенков: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с предложението, моля да
гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
2 „за”
1 „против”
3 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване комисията не подкрепя Предложение ДП-158.

М.Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред закривам заседанието.
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