Протокол
Днес 22.08.2017г. 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, Бранимир Беров - членове.
Отсъства:Камен Славов , Пепа Колева-членове.
Присъстват – Тихомир Колев, инж.Димитър Кокошаров- Председател на ОбС
Априлци
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Добромир
Теодосиев- Директор на Дирекция ФСДАПИО
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 – 215/15.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2017г. и
промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2017г.
2. Предложение ДП – 217/16.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 966/09.08.2017г. от Мая Иванова
Караиванова - Минкова за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете
3. Предложение ДП – 218/18.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне Средно училище „Васил Левски” за
преимуществен ползвател на два общински училищни автобуса

М.Пенков: Предоставена ни е и информация от Кмета на община Априлци по
изпълнение на Решение №357 по протокол №29/27.07.2017 г. на Общински съвет
Априлци.
М.Пенков: Други допълнения има ли? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, 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 – 215/15.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2017г.
и промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2017г.
2. Предложение ДП – 217/16.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 966/09.08.2017г. от Мая Иванова
1

Караиванова - Минкова за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете
3. Предложение ДП – 218/18.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне Средно училище „Васил Левски” за
преимуществен ползвател на два общински училищни автобуса
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 215/15.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2017г. и промяна в
Поименен списък за капиталови разходи за 2017г.
М.Пенков: Има думата Д-р Младен Пелов.
Д-р Мл.Пелов: Добромир Теодосиев ще обясни по-подробно.
Д.Теодосиев: Постъпили са 2000 лв. дарения за провеждане на празници в
общината през годината, които отиват в разходната част Други дейности по културата.
Останалото е от капиталовата програма, за основен ремонт на ул” Ново село” ,
ул”Орловка” и ул”Маринска” – 37 386 лв.
Д-р Мл.Пелов: От главния път до читалището във Видима, като се отдели стига до
моста. От паметника на площада , надясно е ул”Орловска” и „Маринска” е учасъка,
който хартиса от миналата година до моста пред училището.
М.Пенков: Питания, въпроси има ли?
М.Пенков: Питания, въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение ДП215/15.08.2017г., моля да гласува:
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.6 и чл.44 ал.1 т.5, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.124, ал.2, ал.3 и ал. 4 от ЗПФ, чл.37 ал.2 и ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община
Априлци, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема изменения по приходната и разходната част на бюджета на Община
Априлци за 2017 г., както и актуализиран Поименен списък на капиталовите
разходи за 2017 г. съгласно приложение №1 и №2
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП – 217/16.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 966/09.08.2017г. от Мая Иванова Караиванова - Минкова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
М.Пенков: Давам думата на Кмета на общината.
Д-р Мл.Пелов: Това предложение е за отпускане на еднократна финансова
помощ за новородено дете. Документите са пред вас. Можете да ги разгледате.
М.Пенков: Въпроси има ли?
Бр.Беров: Давам своя самоотвод, причината е роднинска връзка.
М.Пенков: Който е съгласен да бъдат отпуснати 300 (триста) лева еднократна
финансова помощ за новородено дете на Мая Иванова Караиванова – Минкова, 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 300/триста/ лева на
Мая Иванова Караиванова – Минкова за новородено дете.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 218/18.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне Средно училище „Васил Левски” за преимуществен ползвател на
два общински училищни автобуса
М.Пенков: Давам думата на Кмета на общината.
Д-р Мл.Пелов: Понеже единият автобус се води към основно училище „Васил
Левски” , трябва да го дадем на Средното училище, тък като това училище вече не
съществува.
М.Пенков:Който е съгласен с ДП-218/18.08.2017г., моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.3 изр.първо от Договор № ДО1 – 928 / 26.10.2007 г. и
Договор ДО1 – 965 – 26.10.2007 г. межди МОН и Община Априлци, Общинският съвет
– Априлци
РЕШИ:
Определя Средно училище „Васил Левски”, код по БУЛСТАТ 177179830, гр. Априлци,
община Априлци, област Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83, за преимуществен
ползвател, на следните моторни превозни средства:
1. Автобус
марка
„Исузу
Тюркуаз”
32+1,
рама
№
NNAM0Z7LE2000924,двигател № 370181, с рег.№ ОВ 6724 ВВ;
2. Автобус марка „Хюндай Каунти” 15+1, рама № KMJHD17PP8C037069,
двигател № D4DD7326659, с рег.№ ОВ 6725 ВВ;

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

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Кристина Колева
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