Протокол
Днес 16.01.2018г. 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, Камен Славов - членове.
Отсъства: Пепа Колева-член.
Присъстват – инж.Димитър Кокошаров- Председател на ОбС Априлци
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци, Тихомир Кукенски - гражданин
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
гости, откривам заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, образование,
икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални
дейности и международни връзки към ОбС Априлци.
М. Пенков: Представям Ви проекта за дневен ред :
1. Предложение ДП-242/09.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на
Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
2. Предложение ДП-244/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне числеността на персонала за местни дейности по
бюджета на Община Априлци за 2018 г.
3. Предложение ДП-245/12.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промени в структурата на Общинска администрация Априлци
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. Който е съгласен с
така предложения Дневен ред, 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-242/09.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение
на Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община
Априлци.
2. Предложение ДП-244/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне числеността на персонала за местни дейности
по бюджета на Община Априлци за 2018 г.
3. Предложение ДП-245/12.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промени в структурата на Общинска администрация
Априлци
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-242/09.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община
Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
М. Пенков: Давам думата на д-р Младен Пелов – кмет на Община Априлци.
Д-р Мл. Пелов: Освен това което е написано в предложението няма какво да
добавя.
М. Пенков: Питания, въпроси има ли? Няма.Който е съгласен с предложение
ДП- 242, 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. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с Постановление № 129 от
01.07.2012 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /Приложение № 5
към чл. 2, т.4/, таблица за минимални и максимални размери на основните
месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация,
посочени в Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация предлагам следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
1.Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община
Априлци в размер на 1685 лв., считано от 01.02.2018 година.
2.Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмет на кметство с.
Велчево, община Априлци в размер на 640 лв., считано от 01.02.2018 година.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-244/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне числеността на персонала за местни дейности по бюджета на
Община Априлци за 2018 г.
М. Пенков: Давам думата на д-р Мл. Пелов - Кмет на община Априлци.
Д-р Мл.Пелов:Какво налага промяна в структурата на администрацията? По
проекта където „Личните асистенти” обгрижваха потребителите, на които съответно се
правят социални оценки. Устойчивостта на този проект изтече и е необходимо да
имаме устойчивост шест месеца. От Агенцията за социално подпомагане чрез
държавния бюджет е осигурено финансиране за цялата 2018 г. Финансирането което е
подсигурено е само за личните асистенти, а за хората които работеха за управление на
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проекта няма подсигурено финансиране. За това ние предлагаме медицинска сестра и
социален работник две щатни бройки, като нашата идея е понеже лицето което заема
тази длъжност 1/2 е хем медицинска сестра и в същото време има диплома и за
социален работник. Ще заема на половин щат и двете длъжности. Трудовите
възнаграждение на личните асистенти се осигуряват от държавния бюджет, а това лице
ще бъде на издръжка от нашите местни приходи.
М. Пенков: Имате ли въпроси ?Няма. Който е съгласен с предложение ДП-244,
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:
1. Одобрява следната структура на числеността на персонала за местните
дейности по бюджета на община Априлци за 2018 година.
2. Средствата за средните работни заплати по дейности са разчетени в
Приложение № 5 на проектобюджета на община Априлци, както следва:
№
№
на
по
дейност
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
ЩАТНИ
ред от ЕБК
БРОЙКИ

1.

123

2.

562

3.

589

4.

5.

623

745

Дейност „Общински съвети”
Председател на Общински съвет
Дейност „Личен асистент”
Мед. сестра
Соц. работник
Други служби и дейности по социално
осигуряване
Обществена трапезария – готвач
- шофьор
Дейност „Чистота”
Организатор дейност „Чистота”
Озеленител
Шофьор
специализиран
тежкотоварен
автомобил
Шофьор тежкотоварен автомобил
Машинист многоков багер
Автомонтьор
Изпълнител
Сметосъбирач
Технически изпълнител
Дейност „Обредни домове и зали”
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1
1
2
1
1
2
1
1
14
1
2
3
2
1
1
2
1
1
1

6.

7.

829

849

Технически сътрудник
Други дейности по селски и горски
стопанство
Главен специалист
Специалист
Други дейности по транспорта
Шофьор автобус
ЩАТНИ БРОЙКИ – ОБЩО:

1
2
1
1
1
1
23 бр.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-245/12.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промени в структурата на Общинска администрация Априлци
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл.Пелов: Промяната в структурата на администрацията налага да имаме поголям брой държавни служители. Длъжността на Михайлов се трансформира в
държавен служител.
М. Пенков: Имате ли изказвания, въпроси? Няма. Който е съгласен с
предложение ДП-245, 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. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12 и
чл. 13 от Закона за администрацията, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Трансформира:
- 1 щатна бройка Главен специалист „БАИС, ОМП, техническо и
транспортно осигуряване (служител по сигурност на информацията), в длъжност
Главен експерт „БАИС, ОМП, техническо и транспортно осигуряване (служител
по сигурност на информацията).
2. Одобрява обща численост на общинска администрация 32 бр.,
разпределени по длъжности съгласно Приложение 1 и Приложение 2,
представляващо неразделна част от настоящото предложение.
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3. Кметът на общината да отрази съответните корекции в длъжностното
разписание на общинската администрация.

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

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Десислава Петровска
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