Протокол
Днес 14.11.2017г. 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, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци, Аделина Балджиева- ст. специалист „Екология и
инспекторат”
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 с Изх. № 556/10.11.2017 г. от Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет Априлци относно Настаняване с предимство на жители и
живеещи граждани на територията на община Априлци в Дом за стари хора
„Ганка и Георги Събчеви”
2. Предложение ДП-235/10.11.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна наименованието на социалната услуга „Дневен
център за възрастни хора с увреждания” /ДЦВХУ/ на територията на община
Априлци.
3. Предложение ДП-234/10.11.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат при
промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на
Община Априлци за неземеделски нужди
4. Предложение ДП-233/10.11.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Обсъждане и одобряване на Доклад за резултатите от
междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община
Априлци за периода 2014-2020 г.
М.Пенков: Други допълнения има ли? Няма.
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 с Изх. № 556/10.11.2017 г. от Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Настаняване с
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предимство на жители и живеещи граждани на територията на община
Априлци в Дом за стари хора „Ганка и Георги Събчеви”
2. Предложение ДП-235/10.11.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна наименованието на социалната услуга „Дневен
център за възрастни хора с увреждания” /ДЦВХУ/ на територията на
община Априлци.
3. Предложение ДП-234/10.11.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат при
промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд
на Община Априлци за неземеделски нужди
4. Предложение ДП-233/10.11.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Обсъждане и одобряване на Доклад за резултатите от
междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие на
Община Априлци за периода 2014-2020 г.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с Изх. № 556/10.11.2017 г. от Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Настаняване с предимство на жители и живеещи
граждани на територията на община Априлци в Дом за стари хора „Ганка и Георги
Събчеви”
М.Пенков: Има думата на инж. Димитър Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Г-жа Красимира Димова имаше среща с мен и с г-н Пелов.
Има писмо което е пратила в което е написала, че иска да направим необходимото и да
вземем решение с което да приканим Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Троян да
издава заповеди за настаняване на жителите на гр. Априлци и живеещи в Априлци да
са с предимство в домът за стари хора. Направил съм това решение за да го гласуваме и
да го изпратим на дирекцията. Мога да Ви кажа малко история: 2003 г. ОбС приема
решение с което приемат дарението. От 2000 г. има едно решение с което т. е. първо от
1999 г. има едно Решение № 55 с което се приема дарение от г-жа Красимира Димова за
изграждане на социален дом и т. н. Приема оборудване от швейцарската фондация
„Интер ассист”. След това прехвърлят и на нея домът, за да може да го реконструира,
след това г-жа Димова го прехвърля на общината. През 2001 г. е открит домът. Също
така 400 кв. м. общината предоставя безвъзмездно за овощна градина. 2004 г. ОбС
приема едно решение с което казва следното нещо: Приема на стойност 130 000 лв.
ремонтът като Обс приема условие на дарителят г-жа Димова. Първо – дарителят да
бъде писмено информиран, като му се даде право да се произнася по дейността на
собственика по следните случаи: при започване на приватизация и др. вид продажба на
сградата; при промяна статута на дом за стари хора; при промяна предназначението
дома за др. вид заведение; при влошаване нивото на обслужване поради финансови и
др. причини. Г-жа Красимира Димова пред ОбС категорично заявява като родена в гр.
Априлци и споделя нуждите на гражданите ,и че тя прави дома за стари хора за
гражданите и жителите на Априлци.Исках да Ви запозная с хронологията, за да Сте
наясно как стоят нещата.
П. Чорбаджийски: Макар, че нашето решение няма да бъде миродавно.
Инж. Д. Кокошаров:. Ние ще го пратим на дирекцията в гр. Троян когато имат
хора …..Ние не можем да ги задължим.
П. Чорбаджийски: Неможе. Разбира се.
М.Пенков: Питания, въпроси има ли?
Инж. Д. Кокошаров: Към момента имало чакащи 4 души от Априлци.
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Влиза: Стелият Нунев
М.Пенков: Който е съгласен с предложение с Изх. № 556/10.11.2017 г. от
Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет Априлци относно Настаняване
с предимство на жители и живеещи граждани на територията на община Априлци в
Дом за стари хора „Ганка и Георги Събчеви”, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „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 ,Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Предлага на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян, при издаване
на заповеди за настаняване в специализирана институция Дом за стари хора
„Ганка и Георги Събчеви”, гр. Априлци, ул. „Йонко Карагьозов” №21, жители и
живеещи граждани в община Априлци да бъдат настанявани с предимство.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-235/10.11.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промяна наименованието на социалната услуга „Дневен център за възрастни
хора с увреждания” /ДЦВХУ/ на територията на община Априлци.
М.Пенков: Давам думата на Кмета на общината.
Д-р Мл.Пелов: Предложението е направено, защото се променя вида на услугата
иначе начина на финансиране остава същия. Социалната услуга „Дневен център за
възрастни хора с увреждания” в община Априлци С Постановление №288/04.11.2016 г.
Министерски съвет прие изменение и допълнение в Правилник за прилагане на Закона
за социалното подпомагане, Министерски съвет изменя наименованието на социалната
услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания” на „Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания”. В случая е съществувал вакуум в законодателството,
където вече не възрастните хора, а младежите с увреждания нямало социално
заведение, което да ги приеме, така че в тази връзка е направената промяна. Ще бъде
„Дневен център за възрастни хора с увреждания”.
М.Пенков: Въпроси има ли? Няма.
М.Пенков: Който е съгласен с предложение ДП-235, 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. 23 от ЗМСМА, чл. 16, ал.7 от Закова за
социалното подпомагане, и чл. 36, ал.2, т.2 от ППЗСП, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания” гр. Априлци,
ул. „Йонко Карагьозов” №21 се преименува на „Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания” гр. Априлци, ул. „Йонко Карагьозов” №21 .
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-234/10.11.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна
предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци
за неземеделски нужди.
М.Пенков: Давам думата на Кмета на общината.
Д-р Мл.Пелов: До момента много имоти се преотреждат на територията на
община Априлци и таксите, които ще се заплащат трябва да влизат в общинския
бюджет. В тази връзка е и направеното предложение, защото ние такава тарифа до
момента нямаме, т.е. да регламентира тази такса да постъпва в бюджета на общината.
Това е предложението.
М.Пенков: Въпроси по трета точка някой? Който е съгласен с ДП-234, моля да
гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
4 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за
опазване на земеделските земи, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение
на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за
неземеделски нужди.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-233/10.11.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Обсъждане и одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка
на изпълнението на Общински план за развитие на Община Априлци за периода 20142020 г.
М.Пенков: Давам думата на Кмета на общината.
Д-р Мл.Пелов: Общинския план за развитие е документ върху, който
периодично се работи, така че ние във връзка с неговото изпълнение проведохме
процедура, която избрахме фирма, която да извърши този одит, за да се види до
момента до къде се е стигнало и предложението е изготвено в тази връзка. Ако има
някой не съгласен с тези неща, които са дадени ние можем да го върнем за преработка.
Това е междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община
Априлци за периода 2014-2020 г. Дават препоръки, има интересни неща записани в
него.
М.Пенков: Някакви въпроси по предложение ДП – 233, който е съгласен, 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. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 1 от ППЗРР,
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
Одобрява Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на
изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Априлци за
периода 01.01.2014-31.12.2016 г.

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

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Десислава Петровска
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