Протокол
Днес 17.07.2018г. 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,
Бранимир Беров, Начо Начев, Камен Славов, Стелиян Нунев - членове.
Отсъства: Пепа Колева– член
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров - Председател на ОбС Априлци,
Тихомир Колев, Младен Колев - общински съветници
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, 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.
М. Пенков: Представям Ви проекта за дневен ред:
1. Предложение ДП-296/10.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова
Панескова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
2.

Предложение
Вх.№748/12.07.2018г. от
Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2018 г. юни 2018г.

3.

Предложение
Вх.№749/12.07.2018г. от
Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Изменение на Правилника
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация при Община 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-296/10.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
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Априлци относно Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова
Панескова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
2.

Предложение Вх.№748/12.07.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2018 г. юни 2018г.

3.

Предложение Вх.№749/12.07.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет
Априлци относно Изменение на
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община
Априлци.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-296/10.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова Панескова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М. Пенкков: Вносителят на предложението д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци отсъства. Уважаеми колеги, който е съгласен да разгледаме предложението
без вносителя, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
М. Пенкков: Става въпрос за предложение за отпускане на еднократна помощ за
новородено дете. Отговарят на изискванията по правилника. Имате ли въпроси? Няма.
Който е съгласен с предложение ДП-296/10.07.2018г, 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. 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., изменен с Решение № 317 от Протокол №
25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци
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Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/
лева на Елина Цветанова Панескова.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение Вх.№748/12.07.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода януари 2018 г. - юни 2018г.
М. Пенков: Давам думата на г-н инж. Д. Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми колеги, предложението е относно Отчет за
дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2018 г.
- юни 2018г. Представеният отчет за дейността на Общински съвет през първото
полугодие е направен с новото виждане и концепция за предоставяне на информацията
за дейността на Общинския съвет и участието на общинските съветници. Всичко друго
е написано в него.
М. Пенков: Колеги имате ли изказвания или въпроси?
С. Нунев: Имам едно предложение. Ако е възможно таблицата на последната
страница да се поправи, защото аз съм участвал и в Комисията по ТСУ. Така остава
впечатление, че всеки се интересува конкретно от неговата си сфера и не го интересува
другата.
Инж. Д. Кокошаров: Благодарим господин Нунев. Ако е възможно Ви предлагам
това допълнение за присъствията, което Вие предлагате на съветниците да бъде
направено по следния начин. В приложение №2 да бъде допълнена таблицата в графите
за свободно присъствие с различен знак, тоест присъствал като слушател на комисиите.
С. Нунев: Добре, защото аз винаги съм се стремял да се запозная с материалите.
М. Пенков: Колеги имате ли изказвания или въпроси? Няма. Който е съгласен с
предложението на г-н Нунев моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
М. Пенков: Колеги имате ли изказвания или въпроси? Няма. Който е съгласен с
предложение Вх.№748/12.07.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
4 „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.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 януари 2018 г. - юни 2018 г. за сведение – Приложение №1
и Приложение № 2 са неразделна част от настоящото решение.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение Вх.№749/12.07.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Изменение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация при Община Априлци.
Влиза Младен Колев
М. Пенков: Давам думата на инж. Д. Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров.: Предложението е относно Изменение на Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация при Община Априлци. Изменя текста в Глава седма,
Чл.46, ал.3, т.3 „Комисия за установяване на конфликт на интереси на общински
съветници и кметове” с нов „Комисия за противодействие на корупцията”. Благодаря
Ви.
М. Пенков: Имате ли изказвания или предложения по въпроса? Няма. Който е
съгласен с Предложение Вх.№749/12.07.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
1 „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 на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при Община Априлци както следва:
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1. Изменя текста в Глава седма,
Чл.46, ал.3, т.3
„Комисия за установяване на конфликт на интереси на общински
съветници и кметове”
Чл.46, ал.3, т.3 (НОВ)
„Комисия за противодействие на корупцията”
2. Навсякъде в Правилника наименованието „Комисия за установяване на
конфликт на интереси на общински съветници и кметове” да се чете и
замени с „Комисия за противодействие на корупцията”

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

Председател
Мартин Пенков
Протокол
Красимира Коева
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