Протокол
Днес 20.06.2017г. 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, Стелиян Нунев, Камен Славов - членове.
Отсъства: Бранимир Беров, Пепа Колева-членове.
Присъстват – Тихомир Колев, инж.Димитър Кокошаров- Председател на ОбС
Априлци
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Стела Драганова
– Зам. кмет на община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на Община Априлци
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 – 187/12.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията на мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВИК
2. Предложение с Вх.№ 440/07.06.2017г. от Дончо Христов Пачников -Директор на
Основно училище „В.Левски” – гр.Априлци относно Актуализиране на Списъка
със средищни и защитени училища за учебната 2017/2018 година
3. Предложение ДП – 186/31.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община
Априлци за 2016г.
4. Предложение ДП – 188/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с Вх.№ 597/25.05.2017г. от Галина Маринова Коева
за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
5. Писмо с Вх.№ 444/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 589/23.05.2017 г. от Десислава Радостинова Мирчева
за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и
изявени деца
6. Жалба с Вх.№ 434/30.05.2017г. от жителите на ул.”Младост” и ул.”Курорт”,
гр.Априлци относно Ремонт на ул. „Младост”
7. Предложение ДП – 194/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на защитените
училища за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
8. Предложение ДП – 195/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на средищните
училища за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
9. Предложение ДП – 196/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
защитените детски градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
10. Предложение ДП – 197/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
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М.Пенков: Има едно допълнение към дневния ред. Това е Писмо с Вх. №
447/20.06.2017г. относно Осигуряване на безлихвен заем в размер на 20 000 лв. На
Сдружение „Местна инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на
административни дейности и текущи разходи по Споразумение № РД 50-200 от 29
ноември 2016 година. Имате ли други предложения към дневния ред?
Д-р Мл. Пелов: Предлагам ДП – 187/12.06.2017г. от д-р Младен Пелов
Кмет на община Априлци относно Определяне позицията на мандата на представителя
на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВИК да бъде заменено с ДП198/20.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Определяне
позицията на мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на
Асоциацията по ВИК.
М.Пенков: Който е съгласен с така предложения дневен ред с допълненията,
моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП – 198/20.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията на мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВИК
2. Предложение с Вх.№ 440/07.06.2017г. от Дончо Христов Пачников Директор на Основно училище „В.Левски” – гр.Априлци относно
Актуализиране на Списъка със средищни и защитени училища за учебната
2017/2018 година
3. Предложение ДП – 186/31.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на
Община Априлци за 2016г.
4. Предложение ДП – 188/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с Вх.№ 597/25.05.2017г. от Галина Маринова
Коева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
5. Писмо с Вх.№ 444/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 589/23.05.2017 г. от Десислава
Радостинова Мирчева за отпускане на еднократна финансова помощ за
подпомагане на даровити и изявени деца
6. Жалба с Вх.№ 434/30.05.2017г. от жителите на ул.”Младост” и ул.”Курорт”,
гр.Априлци относно Ремонт на ул. „Младост”
7. Предложение ДП – 194/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на
защитените училища за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
8. Предложение ДП – 195/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на
средищните училища за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
9. Предложение ДП – 196/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
защитените детски градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
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10. Предложение ДП – 197/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
11. Писмо с Вх. № 447/20.06.2017г. относно Осигуряване на безлихвен заем в
размер на 20 000 лв. На Сдружение „Местна инициативна група- Троян,
Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи
разходи по Споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 198/20.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията по ВИК
М.Пенков: Има думата Д-р Младен Пелов.
Д-р Мл.Пелов: Става въпрос за актуализация на нашето предложение в ОбС за
определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на общо
събрание на Асоциацията по ВИК. Тук има 8 точки, по които аз трябва да гласувам,
съобразно, ако вие решите . До настоящия момент Асоциацията по ВИК не е довела до
регистриране на нито един воден обект на територията на обл.Ловеч. С новия областен
управител, считам, че ще получим финансиране за даден обект в общината и мисля, че
е добре да се ходи на тези срещи. Ще има полза.
М.Пенков: Питания, въпроси има ли?
М.Пенков: Питания, въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение ДП198/20.06.2017г., моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21,ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5
от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, Общински съвет –
гр. Априлци
РЕШИ:
1. Упълномощава Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да
представлява Община Априлци за Мандат 2015 – 2019 г. в Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч.
2. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан с
писмо с Вх. № 1095/16.06.2017 г.
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3. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на отчет за изпълнение на
бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ Ад – гр. Ловеч за 2016 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. №
1095/16.06.2017 г.
4. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 2 „Приемане на бюджет на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Ад – гр. Ловеч за 2017
г“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 1095/16.06.2017 г.
5. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 3 „Съгласуване на бизнес план „ВиК“ АД
– гр. Ловеч“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 1095/16.06.2017 г.
6. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 4 „Съгласуване на План за действие при
аварии на „ВиК“ АД – гр. Ловеч“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. №
1095/16.06.2017 г.
7. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 5 „Съгласуване на План за опазване на
околната среда на „ВиК“ АД – гр. Ловеч“ от дневния ред, описан в писмо с
Вх. № 1095/16.06.2017 г.
8. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да гласува съобразно интересите на община Априлци по т. 6 от
дневния ред, описан в писмо с Вх. № 1095/16.06.2017 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 440/07.06.2017г. от Дончо Христов Пачников -Директор на
Основно училище „В.Левски” – гр.Априлци относно Актуализиране на Списъка със
средищни и защитени училища за учебната 2017/2018 година
М.Пенков: Давам думата на Кмета на общината.
Д-р Мл.Пелов: Всяка година общинските съветници вземат решение училището
да попадне в списъка за защитените училища и средищните на територията на
обл.Ловеч.
Инж.Д.Кокошаров: Това предложение отговаря на ДП – 194. Това предложение
отпада и разглеждаме предложението на кмета в т.7 от дневния ред.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 186/31.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за
2016г.
Инж.Д.Кокошаров: Има публично обсъждане на отчета, има и протокол от
публичното обсъждане.
М.Пенков:Който е съгласен с ДП-186, моля да гласува:
4

Гласували общо 5 общински съветника
4 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за
публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Априлци,
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
1.

Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2016 година
съгласно Приложение №1, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 2782016 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 2782016 лв.
1.3. Преходен остатък в размер на 638349 лв.
2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2016 г. - Приложение №2
3. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС, в т.ч.:
3.1. Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие” - Приложение №3.1
3.2. Отчет на средствата от ЕС, ОП „Човешки ресурси” - Приложение №3.2
4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг - Приложение №4

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП – 188/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с Вх.№ 597/25.05.2017г. от Галина Маринова Коева за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете
М.Пенков: Давам думата на Д-р Мл.Пелов-Кмет на община Априлци.
Д-р Мл.Пелов: Лицето отговаря на изискванията. Предлагам да бъде отпусната
помощта след решение на ОбС.
Ст.Нунев: По новата наредба или по старата?
П.Чорбаджийски: По новата.
М.Пенков: Който е съгласен да бъде отпусната еднократна финансова помощ от
300 лева за новородено дете на Галина Маринова Коева, моля да гласува :
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Гласували общо 5 общински съветника
4 „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 300/триста/ лева на
Галина Маринова Коева за новородено дете
ПО ПЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 444/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 589/23.05.2017 г. от Десислава Радостинова Мирчева за
отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и изявени
деца
М.Пенков: Давам думата на Д-р Мл.Пелов
Д-р Мл.Пелов: Съгласно новия правилник ОбС може да отпуска такива помощи.
Предлагам в случая да бъде отпусната сумата от 50 лева.
М.Пенков: Има предложение от Д-р Мл.Пелов да бъде отпусната сумата от 50 лева на
Десислава Радостинова Мирчева, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
3 „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 от ЗМСМА, чл. 3, т.3 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 50/петдесет/ лева на Десислава
Радостинова Мирчева за индивидуална изява на Елина Иванова Мирчева,
ученичка в трети клас на ОУ „Васил Левски”, гр.Априлци
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ПО ШЕСТА ТОЧКА
Жалба с Вх.№ 434/30.05.2017г. от жителите на ул.”Младост” и ул.”Курорт”,
гр.Априлци относно Ремонт на ул. „Младост”
М.Пенков: Давам думата на Д-р Мл.Пелов
Д-р Мл.Пелов: Тази жалба беше адресирана и до Кмета и ние сме отговорили в
срок. Като отговорът е , че проектът който е внесен за ремонт на уличната мрежа
очакваме да бъде финансиран и тази улица е предвидена. Надяваме се да спре да вали и
улицата сега да бъде възстановена с минерал-бетон. Предлагаме текущ ремонт, защото
там наистина положението е много зле и са необходими много средства да бъде
възстановена. Улицата не е за текущ ремонт, а изцяло. Проектите ще бъдат
финансирани.
М.Пенков: Кметът е отговорил на тази жалба, да я препратим до него и да
предостави информация пред ОбС за отговора. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
3 „за”
1 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП – 194/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на защитените училища за
учебната 2017/2018г. в Община Априлци
М.Пенков: Давам думата на Д-р Мл.Пелов
Д-р Мл.Пелов: Всяка година в ОбС има решение , за да може училището в
нашата община да попадне в списъка на защитените училища. За тази цел е необходимо
решение на ОбС. Предложенията са направени сега , за да не изпуснем срока, това
създава допълнителна финансова стабилност. От 01.07.2017г. се обединяват двете
училища в едно СОУ.
М.Пенков: Който е съгласен с предложение ДП-194, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „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 и чл. 54, ал. 4 от ЗУПО за приемане на
Списък на защитените училища в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включено СУ „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на защитените
училища за учебната 2017/2018 г.
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2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за защитено училище.

ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП – 195/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на средищните училища за
учебната 2017/2018г. в Община Априлци
М.Пенков: Давам думата на Д-р Мл.Пелов.
Д-р Мл.Пелов: СОУ „Васил Левски” да се възползва от тази възможност, защото
ще получи допълнителни средства за транспорт и обедно хранене. Всичко е описано
подробно.
М.Пенков: Който е съгласен с т.8 от дневния ред, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „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 и чл. 53, ал. 5 от ЗУПО за приемане на
Списък на средищните училища в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включено СУ „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на средищните
училища за учебната 2017/2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за средищно училище.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 196/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски
градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
М.Пенков: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: За първа година детските градини кандидатстват за включване в
списъка на защитените детски градини.
М.Пенков: Който е съгласен с предложение ДП-196/15.06.2017г., моля да
гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
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0 „въздържали се”. Приема се
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 4 от ЗУПО за приемане на
Списък на защитените детски градини в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включена Детска градина „Априлче” гр. Априлци в Списъка на
защитените детски градини за учебната 2017/2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за защитена детска градина.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 197/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски
градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
М.Пенков: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: Става въпрос за включване на детска градина „Априлче” в
списъка на средищните детски градини за учебната 2017/2018г. В тази връзка е и
направеното предложение.
М.Пенков: Който е съгласен с предложение ДП-197/15.06.2017г., моля да
гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „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 и чл. 53, ал. 5 от ЗУПО за приемане на
Списък на средищните детски градини в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включена Детска градина „Априлче” гр. Априлци в Списъка на
средищните детски градини за учебната 2017/2018 г.
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2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за средищна детска градина.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх. № 447/20.06.2017г. относно Осигуряване на безлихвен заем в размер на
20 000 лв. На Сдружение „Местна инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин” за
изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение № РД
50-200 от 29 ноември 2016 година
Влиза Т.Ненов.
Д-р Мл.Пелов: Таблицата, която е предоставена на всички, дава поглед относно
нещата.
Инж.Д.Кокошаров: Имам въпрос. В МИГ участват и физически и юридически лица и
общини. Без тези общини МИГ,както разбирам, не може да съществува. Общината има
един глас в общото събрание, както и гласовете на другите членове-ФЛ,ЮЛ, НПО…
П.Чорбаджийски: С какво гарантират заема?
Д-р Мл.Пелов: Няма с какво. В миналия период срещу записните заповеди , които са
след решение на ОбС, на МИГ е била отпускана 50% от сумата за целия период . Сега
държавата не им дава 50% от средствата за изпълнение , а им дава 50% над нещата.
Това са 83 500лв. Поради тази причина изпадат в положение на безтегловност, защото
не могат да си изпълнят стратегията. Към настоящия момент единственият вариант е да
вземат заем от фонд ФЛАГ
Ст.Нунев: Те кандидатстват по проект за да вземат парите, след което ще ги върнат.
Т.Колев: От къде ще вземат парите да ги върнат?
Ст.Нунев: Те ги превеждат, само че по-късно.
Инж.Д.Кокошаров: Може заплатите да бъдат неизплатени, а осчетоводени.
Д-р Мл.Пелов: Управителният съвет е малък, членовете са много.
Инж.Д.Кокошаров: Ако не платиш членският внос се самоизключваш. Завишават се
приходите, за да си платят разходите. Общо колко лева са, т.е. колко е финансирането
на МИГ-а?
Д-р Мл.Пелов: Трябва да погледна.
Ст.Нунев: Тези записи на заповеди изтекли ли са?
Д-р Мл.Пелов: Не са.
М.Пенков: Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен да бъдат отпуснати 20
000 лева... , моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
1 „за”
1 „против”
3 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване комисията не подкрепя проекта за решение.
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М.Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред закривам заседанието.

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Кристина Колева
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