Протокол
Днес 15.02.2018г. 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, Камен Славов - членове.
Отсъстват: Пепа Колева, Бранимир Беров -членове.
Присъстват – инж.Димитър Кокошаров- Председател на ОбС Априлци
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци
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 с изх. № 618/09.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно отмяна на член 17, ал. 1, т. 8 Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при Община Априлци
2. Предложение с изх. № 622/12.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите
комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.
3. Писмо с вх. № 604/23.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци
относно отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и
изявени деца.
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? 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 с изх. № 618/09.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно отмяна на член 17, ал. 1, т. 8 Правилника
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
2. Предложение с изх. № 622/12.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет
Априлци и неговите комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.
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3. Писмо с вх. № 604/23.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци
относно отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и
изявени деца.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с изх. № 618/09.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно отмяна на член 17, ал. 1, т. 8 Правилника за организацията
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация при Община Априлци
М. Пенков: Давам думата на инж. Димитър Кокошаров – Председател на ОбС
Априлци
Инж. Д. Кокошаров: В краят на миналата година дойде прокурорско разпореждане.
Един член от нашия правилник не съответства със законодателството. В Правилника
от 1999 г. го има този член. Изготвихме преписка до Окръжна прокуратура Ловеч и те
го вкараха в съда. Съдът поиска становище. Отговорих, че ще го отменим. Като го
отменим ще пратя до Административен съд Ловеч решението и делото ще се прекрати.
Направено е с обявление по Закона за нормативните актове с мотивите които са
изложени. Правилникът не се прави с Наредба за изменение на наредба. Т. е.
правилникът е по отделна точка от ЗМСМА. Качено е на сайта.
М. Пенков: Питания, въпроси има ли? Няма.Който е съгласен с предложение с
изх. № 618/09.02.2018 г. , 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.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Отменя чл. 17, ал..1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при Община Априлци
Чл.17, ал.(1): „Председателят на Общинския съвет”:
„т. 8: упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за
издръжка на общинския съвет.”
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение с изх. № 622/12.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.
М. Пенков: Давам думата на инж. Димитър Кокошаров – Председател на ОбС
Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА на всеки шест месеца се
дава отчет общинския съвет каква дейност е извършил. Второто полугодие на 2017 г. от
няколко мандата за шест месеца са изменени 5 наредби по желание на
Административният съд. Спечелихме едно дело срещу чл. 16 , ал. 1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Окръжна
прокуратура Ловеч го обжалва пред Висшият административен съд. Има насрочено
дело за 18.09.2018 г. във ВАС. Това е което е висящо като дело.
М. Пенков: Имате ли въпроси ?Няма. Който е съгласен с предложение с изх. №
622/12.02.2018 г., 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, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общинския съвет да обсъди и вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода юли 2017 г. - декември 2017 година за сведение. – Приложение
№1
2. Приложение № 2 е неразделна част от настоящото решение.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Писмо с вх. № 604/23.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци
относно отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и
изявени деца.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми общински съветници предоставено е предложение пред
Вас. Имате грамота която е издадена на Георги Стефчов Йосифов от нашето средно
училище от конкурс за рисунка „Направи добрина”. Това е по искане на родителите му.
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Ловеч
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това е институцията която е издала грамотата. Щом става въпрос за приобщаващо
образование буди някакво съмнение у мен. Подобни грамоти и ние раздаваме за разни
участия по наши празници. Немога да кажа каква е стойността на тази грамота.
М. Пенков: Имате ли предложения.
Инж. Д. Кокошаров: Аз предлагам да им отпуснем 50 лева.
М. Пенков: Имаме предложение от Инж. Д. Кокошаров да бъде отпусната
еднократна финансова помощ в размер на 50 лв.
Който е съгласен с предложение, 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, 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:
Отпусната еднократна финансова помощ в размер на 50/петдесет/ лева на
Събка Величкова Йосифова за участие в конкурс за рисунка „Направи добрина”
на Георги Стефчов Йосифов ученик в СУ „Васил Левски” , гр. Априлци.

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

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Десислава Петровска
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