Протокол
Днес 22.05.2018г. 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 - общински съветници
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци, Добромир Теодосиев - Директор на дирекция
„ФСДАПИО”, Тихомир Кукенски - гражданин
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-272/08.05.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община
Априлци за 2017 г.
2. Предложение ДП-277/17.05.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализиране състава на Обществения съвет по социално
подпомагане към Община Априлци
П. Чорбаджийски: Това е основният дневен ред. Постъпило е на 21.05.2018г.
писмо с вх. №716/21.05.2018г. от кмета на община Априлци относно отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете. Това е предложение на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за отпускане
на еднократни финансови помощи на жители на община Априлци за еднократна
помощ на новородено дете на Пламен Николов Пеев.
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.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
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1. Предложение ДП-272/08.05.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на
Община Априлци за 2017 г.
2. Предложение ДП-277/17.05.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализиране състава на Обществения съвет по
социално подпомагане към Община Априлци .
3. Писмо с вх. №716/21.05.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете на Пламен Николов Пеев.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-272/08.05.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2017
г.
П. Чорбаджийски: Давам думата на д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
Д-р Мл. Пелов: Давам думата на Добромир Теодосиев - Директор на дирекция
„ФСДАПИО”
Д. Теодосиев: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги
съветници, пред вас е предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета
на община Априлци за 2017г. Съгласно чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси,
кмета на общината изготвя отчета на бюджета.
Срокът за внасяне е 31.08.2018г. и общинския съвет има срок да вземе решение
до 30.09.2018г. Проведено е обществено публично обсъждане на бюджета, спрямо
закона с публикувана покана в седем дневен срок преди обсъждането.
Общо приходи са отчетени в размер на 2822002лв. и разходи 2822002лв.
Остатъкът към 31.12.2017г. е 887336 лв. От годишен план 3569081лв. от приходите са
отчетени 2822002лв., което е 79,1% събираемост.
Отчетената събираемост на данъчни приходи към 31.12.2017 г. е в размер на
329695 лв. при уточнен годишен план 295900 лв. или 111,4 % изпълнение. Отчетени са
неданъчни приходи в размер на 559246 лв., при уточнен годишен план 500115 лв. или
изпълнението е 111,8 %.
Уточненият годишният план за разходите, към 31.12.2017 г. по бюджета на
община Априлци е 3569081 лв., а отчета 2822002 лв. – 79,1 % изпълнение. При план за
разходите в държавни дейности 2052625 лв. отчетени са 1719147 лв. или 83,8 %
изпълнение на годишните разчети.
Към 31.12.2017 г. е извършено дофинансиране на държавни дейности с местни
приходи в размер на 61744 лв. както следва:
- неспециализирани училища, без професионални гимназии 38744 лв.
- професионални гимназии
18000 лв.
- читалища
5000 лв.
В местните дейности при уточнен план на разходите в размер на 1441312 лв.
изпълнението е в размер на 1041111 лв. – 72,2% изпълнение на годишните разчети.
От целевата субсидия за капиталови разходи в размер 231300лв. са усвоени
203830лв.
Извършени капиталови разходи от целевите трансфери за капиталови разходи
§31-13 към 31.12.2017 г.:
По § 31-13 целева субсидия за капиталови разходи са усвоени 230830 лв.:
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§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
20661 лв. - Ремонт на ул."Видима" кв.Видима-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
10675 лв. - Ремонт на ул."Орловска" кв.Видима-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
4494 лв. - Ремонт на ул."Маринска" кв.Видима-Априлци;
Остатъкът е 195000лв. за покупка на багер.
Усвоени са за 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"
основен ремонт на ДМА (саниране на сградата на СУ "Васил Левски") – 24361 лв. аванс
20% по фактура. Средствата са осигурени по Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа” за 2017 г. модул „Рационализация на мрежата от професионални
училища“
Източник на финансиране преходен остатък от 2016 г.
§ 52-01 държавна дейност 551 "Дневни центрове за възрастни хора и хора с
увреждания" - 988 лв. придобиване на компютри и хардуер - 1 бр.
§ 52-01 местна дейност 122 „Общинска администрация” – 1671 лв. придобиване
на компютри /2 бр. компютърни конфигурации/.
§ 52-19 местна дейност 759 „Други дейности по културата” – 4178 лв.
придобиване на други ДМА /паметник на културата/.
Разходите по бюджета за 2017 г. са извършвани до размера на постъпленията в
приходната част и съобразно утвърденото разпределение с Решение № 265 по протокол
№21 от 26.01.2017 г., Решение №358 по протокол №30 от 31.08.2017 г. на Общински
съвет по функции, групи, дейности и параграфи. Спазено е изискването в рамките на
утвърдените стандарти, разходите за държавни дейности да бъдат разплащани с
държавни приходи.
Към 31.12.2017 г. не са отчетени просрочени задължения.
От общия размер на разходите най-голям е делът на разходите за заплати и
осигурителни вноски, разходите за външни услуги и разходите за вода, горива и
енергия.
Община Априлци не е поемала общински дълг и няма задължения по такъв към
31.12.2017 г.
Към 31.12.2017 г. по проекти и програми на ЕС общината е усвоила средства в
размер на 224638 лв., от които:
По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 204973 лв., от които:
- Проект „Личен асистент” 198277 лв.
- Проект „Обучения и заетост на младите хора” 6696 лв.
По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 19665
лв.
По национални програми за осигуряване на временна заетост 34541 лв.
П. Чорбаджийски: Колеги имате ли изказвания или въпроси? Няма. Който е
съгласен с предложение ДП-272/08.05.2018г, моля да гласува:

Гласували общо 5 общински съветника
3 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за
публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Априлци,
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
1.

Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2017 година
съгласно Приложение №1, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 2822002 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 2822002 лв.
1.3. Преходен остатък в размер на 887336 лв.
2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2017 г. - Приложение №2
3. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС, в т.ч.:
3.1. Отчет на средствата от ЕС, ОП „Човешки ресурси” - Приложение №3.1
4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг - Приложение №4

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-277/17.05.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Актуализиране състава на Обществения съвет по социално подпомагане към
Община Априлци.
П. Чорбаджийски: Давам думата на кмета на общината.
Д-р Мл. Пелов: Актуализацията се прави, поради това, че има текучество на кадри.
Заместник кметът и бившия секретар на общината вече не работят тук и на тяхно място
идва като председател новият секретар на общината, а като секретар идва Десислава
Петровска. Това е промяната.
П. Чорбаджийски: Колеги имате ли изказвания или въпроси? Няма. Който е
съгласен с предложение ДП-277/17.05.2018г, 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. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35 от Закона за
социално подпомагане, чл. 52 и чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Утвърждава Обществен съвет в община Априлци в следния състав:
Председател: Ваня Иванова – Секретар на Община Априлци
Секретар: Десислава Петровска – Ст. спец. „Образование, социални програми и
проекти и кохезионни политики” – общинска администрация
Членове: 1. Начо Начев- Представител на Общински съвет Априлци
2. Марияна Вътева – Представител на Дирекция „Бюро по труда”-Троян
3. Димка Миховска- Представител на Дирекция „Социално
подпомагане”-Троян
4. Милко Стайков – Представител на РУ МВР – Троян
5. Д-р Сави Бояджиев – Общопрактикуващ лекар
6. Владимир Станев – Представител на селата от общината
7. Христина Лалева – Представител на Общински съвет на пенсионера
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Писмо с вх. №716/21.05.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете на Пламен
Николов Пеев.
П. Чорбаджийски: Пред Вас е комплектът от документи. По точка 2 и майката и
бащата не отговарят, тъй като не са си заявили настоящ адрес в общината най – малко 6
месеца преди подаването на документите. Майката е с настоящ адрес в община
Априлци от 31.01.2018г., а бащата е с настоящ адрес гр. Севлиево, макар че като
погледнем в заявлението той е посочил настоящ адрес с. Велчево, община Априлци,
област Ловеч, местност Джокари №7.
П. Чорбаджийски: Имате ли изказвания по въпроса?
Инж. Д. Кокошаров: Аз имам предложение Владимир Станев да даде становище.
П. Чорбаджийски: Има постъпило предложение от инж. Д. Кокошаров, г-н Станев –
кмет на кметство на с. Велчево да предостави становище до редовното заседание на
общински съвет за социалния статус на семейството и по какъв начин да бъдат
изплатени парите ако бъдат отпуснати.
П. Чорбаджийски: Имате ли изказвания и предложения по въпроса? Няма. Който е
съгласен с така направеното предложение от инж. Д. Кокошаров, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
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0 „въздържали се”. Приема се.

П. Чорбаджийски: Поради изчерпване на Дневния ред закривам заседанието.

Секретар
Паулин Чорбаджийски
Протокол
Красимира Коева
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