Протокол
Днес 19.04.2018г. 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: Паулин Чорбаджийски – секретар, Бранимир Беров, Начо Начев,
Стелиян Нунев, Камен Славов - членове.
Отсъства: Мартин Пенков- Председател, Пепа Колева - член.
Присъстват – инж.Димитър Кокошаров- Председател на ОбС Априлци,
Тихомир Колев, Тотю Ненов – общински съветници
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци
П. Чорбаджийски: 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.
П. Чорбаджийски: Представям Ви проекта за дневен ред :

1. Предложение ДП-265/10.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина Иванова
Стефанова за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
2. Писмо с вх. № 687/16.04.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на
Радослав Кънчев Цочев
3. Предложение с изх. № 686/13.04.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно Изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
4. Писмо с вх. № 670/27.03.2018 г. от г-жа Ганка Цветкова - Председател на НЧ
„Бъдеще – 1894” относно искане за обезпечаване с сумата от 32 628,71 лв.
5. Предложение ДП-268/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2017г.
инвестиция в активи публична общинска собственост
6. Предложение ДП-267/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване промени в структурата на общинска
администрация и общата численост.
П. Чорбаджийски: 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.
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С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-265/10.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина
Иванова Стефанова за отпускане на еднократна финансова помощ за
лечение.
2. Писмо с вх. № 687/16.04.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на
Радослав Кънчев Цочев
3. Предложение с изх. № 686/13.04.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно Изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община
Априлци.
4. Писмо с вх. № 670/27.03.2018 г. от г-жа Ганка Цветкова - Председател на
НЧ „Бъдеще – 1894” относно искане за обезпечаване с сумата от 32 628,71
лв.
5. Предложение ДП-268/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през
2017г. инвестиция в активи публична общинска собственост
6. Предложение ДП-267/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване промени в структурата на общинска
администрация и общата численост

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-265/10.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина Иванова Стефанова за
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
П. Чорбаджийски: Давам думата на д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
Д-р Мл. Пелов: Нашето предложение е за 300 лв. еднократна финансова помощ. Тя
е приложила разходни документи за похарчените пари, епикризи. Тя е общински
служител. Работи в детската градина в Острец. Отзад има становището- отговаря на
изискванията.
П. Чорбаджийски: Аз прегледах документите и видях, че отговаря, че всичко е
точно с изключение на това, че тя пише, че е на трудов договор, но не е посочила къде
и договора го няма. До колко е задължително е отделен въпрос, но ако го имаше
договора можеше да видим каква е нейната заплата, защото сумата която е платила за
лечението си е 3 400 лв. Те по правилник са 300 лв.
П. Чорбаджийски: Имате ли други изказвания? Няма.Който е съгласен с
предложение ДП-265/10.04.2018г. , 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, чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г., изменен с Решение № 317 от Протокол №
25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ за лечение в размер на 300 /триста/ лева на
Димитрина Иванова Стефанова.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Писмо с вх. № 687/16.04.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Радослав Кънчев
Цочев
П. Чорбаджийски: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Радослав има здравословни проблеми.Разговаряха с мен сестра
му и Тодор Банков. На него му е необходима голяма сума пари, тъй като Радослав не е
здравно осигурен. Парите са му нужни, за да си помогне. Обясних им, че немогат да
очакват повече от 300 лв. Предстоят му сериозни операции. Няма как да отговаря на
изискванията, защото е трайно безработен.
П. Чорбаджийски: Предлагате 300 лв. да се отпуснат, така ли?
Д-р Мл. Пелов: Да.
П. Чорбаджийски: Имате ли други предложения, въпроси ?Няма.
П. Чорбаджийски: Уважаеми колеги има предложение от кмета да бъде
отпусната сумата от 300 лв. на Радослав Кънчев Цочев. Други предложения за сумата
имате ли? Няма. Който е съгласен да бъде отпусната еднократна финансова помощ от
300 лв. на Радослав Кънчев Цочев., 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. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г., изменен с Решение № 317 от Протокол №
25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
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Отпуска еднократна финансова помощ за лечение в размер на 300 /триста/ лева на
Радослав Кънчев Цочев
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение с изх. № 686/13.04.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация при Община Априлци.
П. Чорбаджийски: Давам думата на инж. Д. Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Има промяна в ЗМСМА. За да се синхронизираме с
подзаконовите нормативни актове трябва да променим правилника. В чл. 25
„Общински съветник не може да бъде..” Получихме писмо, че до 23.04.2018 г. трябва
Общинската избирателна комисия да утвърди декларацията по ал. 1, т. 1 за съветници,
които в бъдеще ще влязат. В същото време дойде друго становище от Централната
избирателна комисия, че тя не е органа по избор. Бланката е същата каквато сме я
утвърдили. Сега пак трябва да я утвърдим за бъдещите общински съветници. Чл. 29а от
ЗМСМА налага изменение в правилника. Много общински съвети са лишени от
възможността да имат обслужване. Човекът който ще бъде назначен да не бъде в
дирекция. И за това го променяме. Имаме писмо от районна прокуратура кога ще бъде
изменен.
П. Чорбаджийски: Имате ли изказвания по въпроса? Няма.Който е съгласен с
предложение с изх. № 686/13.04.2018г. , 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:

Приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация при Община Априлци както следва:
1. В чл.14 се създават ал. 5,6 и 7
Чл. 14 (5) Председател на общински съвет, който преди избирането му за
председател на общинския съвет е работил в държавно или в общинско
учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, има
право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския
съвет да заеме предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга
равностойна длъжност в същото или, с негово съгласие, в друго държавно или
общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50
на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.
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(6) Когато предишната длъжност по ал. 5 е заета от друго лице,
правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.
(7) Разпоредбите на ал. 5 и 6 не се прилагат, когато председателят на
общинския съвет е заемал друга изборна или мандатна длъжност преди
избирането му за председател на съвета.“
2. Чл. 25, ал.1 се изменят т. 9,10 и създава нова т. 11
Чл. 25, ал.1 Общинският съветник не може:
9. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на
директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник,
синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор
на общинско предприятие;
10. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга
държава - членка на Европейския съюз;
11. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен
или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с
общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с
общинско участие или с общински предприятия.
3. Чл. 134 се изменя с нов текст,съгласно чл. 29а(1) от ЗМСМА
(1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено,
което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и
осъществява организационно-техническото и административно обслужване на
тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския
съвет.
(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост
на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава
по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет.
(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на
общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката,
свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите
комисии.
(4) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните
характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното.
Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се
извършва от председателя на общинския съвет.
(5) Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в
правилника по чл. 21, ал. 3.
(6) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на
общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на
общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които
не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.“

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Писмо с вх. № 670/27.03.2018 г. от г-жа Ганка Цветкова - Председател на НЧ
„Бъдеще – 1894” относно искане за обезпечаване с сумата от 32 628,71 лв.
П. Чорбаджийски: Аз виждам, че има още едно писмо, което по смисъл е
идентично с писмо с вх. № 670. Давам думата на г-н Пелов.
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Д-р Мл. Пелов: По първото писмо за съфинансиране се уточнихме с тях, че
такова няма да има. Ще си го сторнират от капиталовата програма.
Д-р Мл. Пелов: Аз предлагам да отпадне от дневния ред.
П. Чорбаджийски: Уважаеми колеги гласуваме писмо с вх. №670/27.03.2018 г.
от г-жа Ганка Цветкова - Председател на НЧ „Бъдеще – 1894” да отпадне от дневния
ред, а на негово място да влезе писмо с вх. № 691/18.04.2018 г. . от г-жа Ганка Цветкова
- Председател на НЧ „Бъдеще – 1894” Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
П. Чорбаджийски: Г-н Пелов имате думата.
Д-р Мл. Пелов: Става въпрос за Запис на заповед за исканата от тях сума от
159 488,74 лв. Това е за обезпечаване в полза на Разплащателна агенция по програмата
за селските райони. Това е авансовото плащане към фирмата изпълнител. За СМР
първи етап …… За другите разходи консултантски, проектантски 13 992 и като се
сумират става 159 488,74. В момента се работи по изготвянето на запис на заповед.
Това е по евтиния вариант от колкото да се вземе банкова гаранция, защото всяка банка
….. Читалището разпореждат превеждането на сумата към изпълнителя. А ние сме като
гарант.
Влиза Младен Колев
П. Чорбаджийски: Имате ли изказвания по въпроса? Заповядайте г-н Нунев.
Ст. Нунев: Първо искат 32 хил. след това искат запис на заповед. От къде ще
намерят 32 хил., за да има гаранция, че няма да рухне проекта и общината да плаща
цялата сума?
Д-р Мл. Пелов: Сторнират го от КСС-то.
Ст. Нунев: Защото тези 32 хил. лв….. сторнирал разходи само от
консултантските фирми. Той не им е сторнирал разходи от самото изпълнение на
обекта.
Д-р Мл. Пелов: Тези 32 хил. лв. са СМР – строително- монтажни работи.
Ст. Нунев: Не са описали какво ще правят ако не им стигнат 32 хил. лв.
Инж. Д. Кокошаров: Може на търга да падне цената. Нали няма избрана фирма?
Ст. Нунев: Има избрана фирма.
Мл. Колев: А какво става ако при приемане на проекта за окончателното
плащане възникне санкция?
Д-р Мл. Пелов: Ще го вземат от нашите сметки. НПО – то не може да обезпечи с
нищо евентуално бъдещо вземане. НПО – то трябва да намери банкова гаранция, запис
на заповед. Банковата гаранция струва пари.
Инж. Д. Кокошаров:Предлагам на заседанието кмета да внесе проект за
предложение за издаване на Запис на заповед.
Ст. Нунев: Ако е възможно до заседанието на заседанието да дойде представител
на читалището и да разясни по предложението
П. Чорбаджийски: Има ли други изказвания? Няма. Който е съгласен да бъде
направена Запис на заповед от общината в полза на Разплащателна агенция на ДФ
„Земеделие” към Министерство на земеделието и храните за 159 488,74 лв. с ДДС,
която ще се изплати като авансови разходи за старта на проекта, моля да гласува, като
кмета внесе проект на предложение на заседането:
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Гласували общо 5 общински съветника
3 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
П. Чорбаджийски: Гласуваме предложението на г-н Нунев. Който е съгласен на
заседанието на общинския съвет да бъде представен Запис на заповед и да присъства
представител на читалището, за да отговори на възникнали въпроси, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-268/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2017г. инвестиция в
активи публична общинска собственост
П. Чорбаджийски: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Монтиран е на площада в кв. Видима. Общинския съвет трябва
да вземе решение, че го приема и одобрява извършената от ВиК АД инвестиция в
нашата водопреносна мрежа. Ще ни се заведе в активите.
П. Чорбаджийски: Имате ли въпроси и изказвания? Няма. Който е съгласен с
предложение ДП-268/13.04.2018г. , 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.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.4, чл.198о, ал.1 и ал.4 от
Закона за водите, чл.7.4. от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги от 28.04.2016 г. Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.

Приема и одобрява извършената от „ВиК“ АД гр. Ловеч през 2017 г.
инвестиция в активи публична общинска собственост, съгласно приложения към
настоящото предложение приемо-предавателен протокол.
2.
Възлага на Кмета на Община Априлци да извърши законосъобразно
всички необходими действия по преминаване на вече заведения актив в
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управление на АВиК и предаването му за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК оператора, чрез допълване и/или актуализиране на
приложение №1 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги от 28.04.2016 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-267/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата
численост
П. Чорбаджийски: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Тази промяна в числеността на администрацията е обвързана с
промените в закона за звеното по чл. 29а. Предложението е една щатна бройка да бъде
включена, която ще бъде назначена по предложение на председателя на Общинския
съвет. В структурата може да видите - главен специалист „Общински съвет”.
П. Чорбаджийски: Имате ли въпроси и изказвания? Няма. Който е съгласен с
предложение ДП-267/13.04.2018г. , 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. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12 и
чл. 13 от Закона за администрацията, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Открива :
- 1 щатен брой Главен специалист „Общински съвет”.
2. Одобрява обща численост на общинска администрация 33 бр.,
разпределени по длъжности съгласно Приложение 1, Приложение 2 и Приложение
3, представляващи неразделна част от настоящото предложение.
3. Кметът на общината да отрази съответните корекции в длъжностното
разписание на общинската администрация.
П. Чорбаджийски: Поради изчерпване на Дневния ред закривам заседанието.

Секретар
Паулин Чорбаджийски
Протокол
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Десислава Петровска
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