Протокол
Днес 18.09.2018г. 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, Стелиян Нунев - членове.
Отсъстват: Пепа Колева, Камен Славов – членове
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров - Председател на ОбС Априлци, Ваня
Иванова – Секретар на община Априлци, Добромир Теодосиев - Директор на дирекция
„ФСДАПИО”, Тихомир Колев, Тотю Ненов - общински съветници, граждани
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
общинска администрация, гости, откривам заседание на постоянната комисия по
бюджет,
финанси,
образование,
икономическо
развитие,
евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Постъпило е в деловодството на Общински съвет
пълномощно с вх. №793/18.09.2018г. от д-р Младен Пелов, с което се упълномощава
Ваня Иванова - Секретар на община Априлци да го представлява пред Общински съвет
Априлци.

М. Пенков: Представям Ви проекта за дневен ред:
1. Информация с вх. №770/01.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г. към
30.06.2018г.
2. Предложение ДП-401/13.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на общински план за младежта за 2018г.
3. Писмо с вх. № 769/16.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова
Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
4. Писмо с вх. №773/22.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова
относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
5. Предложение ДП-403/12.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 956/27.08.2018 г. от Стефан Йонков
Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Александър
Стефанов Стефанов за присъдена златна лира на национален конкурс.
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6. Писмо с вх. №787/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №999/05.09.2018 г. от Зорница Альошева Момчилова
относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
7.

Предложение ДП-405/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Участие и членство на Община Априлци в Организацията за
управление на Старопланински туристически район.

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. Информация с вх. №770/01.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г.
към 30.06.2018г.
2. Предложение ДП-401/13.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на общински план за младежта за 2018г.
3. Писмо с вх. № 769/16.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова
Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
4. Писмо с вх. №773/22.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова
Симеонова относно отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
5. Предложение ДП-403/12.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 956/27.08.2018 г. от Стефан Йонков
Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ на сина му
Александър Стефанов Стефанов за присъдена златна лира на национален
конкурс.
6. Писмо с вх. №787/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №999/05.09.2018 г. от Зорница Альошева
Момчилова относно отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
7.

Предложение ДП-405/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Участие и членство на Община Априлци в
Организацията за управление на Старопланински туристически район.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Информация с вх. №770/01.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г. към 30.06.2018г.
М. Пенков: Давам думата на г-жа Иванова.
В. Иванова: Давам думата на г-н Теодосиев.
Д. Теодосиев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми господа общински
съветници, става въпрос за Информация относно отчета на бюджета на Община
Априлци за 2018г. към 30.06.2018г. Пред вас е отчетът придружен с доклад. Това,
което мога да кажа е, че данъците и таксите отчитат добра събираемост с изключения
разбира се. Данъкът върху недвижимите имоти по план 120 000лв. са събрани
77 971лв. – 65% от годишния разчет. Данък върху превозните средства по план
100 000лв. са събрани 65 610лв. – 65.6%. Патентният данък от планувани 8000лв. са
събрани 5763лв. – 72%. Събираемостта е слаба например при туристическия данък. От
планирани 10 000лв. са събрани 3302лв. – 33%. Друго слабо място са нетните приходи
от продажби на услуги, стоки и продукция – от планувани 120 000лв. са събрани
31 440лв. – 26.2%. Относно разходната част, всичко е в границите. Към полугодието
приходите са 1 030 775лв. като държавни дейности – 355 348лв., местни дейности –
675 527лв., в това число на срочен депозит – 300 690лв. Към 30.06.2018г. не са отчетени
просрочени задължения. Общината не е поемала общински дълг. По проекти и
програми на ЕС общината е усвоила средства в размер на 26 122лв. Благодаря Ви.
М. Пенков: Имате ли въпроси?
С. Нунев: Как върви изпълнението на инвестиционната програма?
Д. Теодосиев: По инвестиционната програма са изпълнени: санирането на
училището 97 444лв. – 70%, в общинска администрация са закупени 2 компютъра.
М. Пенков: Имате ли други въпроси? Няма. Който е съгласен с Информация с
вх. №770/01.08.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
4 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г. към 30. 06.2018г.
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-401/13.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на общински план за младежта за 2018г.
М. Пенков: Г-жо Иванова.
В. Иванова: Предложението е относно Приемане на общински план за младежта
за 2018г. Ежегодно се приема общински годишен план за младежта. Този документ
определя целите и приоритетите за младите хора в краткосрочен план в съответствие с
Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./. Общинският план за младежта е
методика за изпълнение на националната политика за младите хора, формирана според
техните потребности. Общинският план се приема от Общински съвет по предложение
от Кмета на общината.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси?
С. Нунев: От заложените инициативни кампании, тези с изтекъл срок провеждат
ли се?
В. Иванова: Всичко, което е отбелязано се е провеждало. Срещите се съобщават
на сайта на общината.
М. Пенков: Имате ли други изказвания или въпроси? Няма. Който е съгласен с
Предложение ДП-401/13.08.2018г., моля да гласува:

Гласували общо 5 общински съветника
4 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от
Закона за младежта, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Приема общински план за младежта за 2018 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Писмо с вх. № 769/16.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова Мавродиева относно
освобождаване на дете от такса за храна в училище.
М. Пенков: Г-жо Иванова.
В. Иванова: Писмото е относно Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава
Янкова Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище. Тя е
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самотна майка с три деца и тази година и трите деца ще бъдат в училището и желае
едното от тях да бъде освободено от такса за храна.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси? Няма. Който е съгласен с Писмо
с вх. № 769/16.08.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „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, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Освобождава Димона Мирославова Петрова от такса за храна в училище за
учебната 2018/2019г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Писмо с вх. №773/22.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова относно
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М. Пенков: Г-жо Иванова.
В. Иванова: В общината е получено Заявление с вх. №905/20.08.2018 г. от
Ивелина Пенкова Симеонова относно отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете. Лицето не отговаря на всички критерии за отпускане на ЕФП.
Единият от родителите не е с настоящ адрес в общината.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси?
С. Нунев: Ако е възможно за заседанието предложението да бъде съгласувано
със секретаря на общината?
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси? Няма. Който е съгласен с Писмо с
вх. №773/22.08.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
4 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
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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
Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Ивелина Пенкова Симеонова.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-403/12.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 956/27.08.2018 г. от Стефан Йонков Стефанов за
отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Александър Стефанов
Стефанов за присъдена златна лира на национален конкурс.
М. Пенков: Г-жо Иванова.
В. Иванова: Предложението е относно Заявление с вх. № 956/27.08.2018 г. от
Стефан Йонков Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ на сина му
Александър Стефанов Стефанов за присъдена златна лира на национален конкурс в
размер на 200лв. Приложено е заявлението, удостоверение за настоящ адрес, диплом и
грамота.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси?
П. Чорбаджийски: Този диплом върхово постижение ли е или просто диплом?
Ако е върхово постижение нека бъдат 200лв, но ако не е трябва да са по – малко,
защото ако следващият път имаме наистина такова ние пак трябва да дадем толкова,
защото не можем повече. Не съм запознат с правилата на конкурса. Може да има много
първи места. Това е хубаво нещо, детето радва родителите си, но не мога да преценя
този диплом заслужава ли максималната сума.
Инж. Д. Кокошаров: До 2007г. тези предложения ги даваше директорът на
училището или на детската градина. За спечелен конкурс, олимпиада. След 2007г.
всеки започна да си подава самостоятелно и се получи пълна анархия.
П. Чорбаджийски: Да, друго е, когато дадена институция стои зад това
предложение. Не е въпросът в парите, а до колко тази институция, която е издала този
диплом е авторитетна.
М. Пенков: Нямаше ли миналата година такова предложение?
П. Чорбаджийски: Да, беше в размер на 50лв.
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Инж. Д. Кокошаров: Аз предлагам следното нещо. Нека предложението да бъде
от ръководителя на групата – Милена Илева до директора на училището, Кмета или
Общински съвет. Това предложение да бъде неразделна част от предложението, което
сега е внесено.
М. Пенков: Имаме предложение от г-н Кокошаров. Нека гласуваме:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Писмо с вх. №787/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №999/05.09.2018 г. от Зорница Альошева Момчилова относно
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М. Пенков: Давам думата на г-жа Иванова.
В. Иванова: Получено е Заявление с вх. №999/05.09.2018г. от Зорница Альошева
Момчилова относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Лицето не отговаря на всички условия за отпускане на ЕФП. Единият от родителите не
е с настоящ адрес в община Априлци.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси?
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам да отпуснем пари на това семейство. Хората си
купиха къща в Априлци. Ще живеят тук.
М. Пенков: Имате ли други изказвания или въпроси? Няма. Който е съгласен с
Писмо с вх. №787/14.09.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
4 „за”
0 „против”
2 „въздържал 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
Общински съвет - Априлци
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РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Зорница Альошева Момчилова.
ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-405/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Участие и членство на Община Априлци в Организацията за управление на
Старопланински туристически район.
М. Пенков: Г-жо Иванова.
В. Иванова: Кметът на община Априлци е поканен да участва в сформиране
на Учредителен комитет във връзка със създаване Организация за управление на
Старопланински туристически райони. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за туризма
територията на страната се разделя на обособени територии - туристически райони – 9
бр. Община Априлци попада в туристически район „Стара планина” с център гр.
Велико Търново. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за туризма туристическият район се
управлява от организация за управление на туристическия район (ОУТР). Органите на
ОУТР са: общото събрание, управителния съвет, контролния съвет и изпълнителния
директор. Приходите по бюджета на ОУТР се формират от: членски внос, приходи от
стопанска дейност и предоставяне на платени услуги, средства от участие в европейски,
международни и други донорски програми, дарения от физически и юридически лица и
други източници. Организацията за управление на туристическия район може да бъде
прекратена по решение на общото събрание, взето с мнозинство от две трети от
гласовете на всички членове.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси?
П. Чорбаджийски: Адмирирам тази покана. Хубава е. Може би това ще доведе
до активиране на туризма в Априлци, но две неща ме безпокоят. Едното е, че не е
предвидено в поканата възможността за напускане на организацията. Второто, което ме
безпокои е, че много от нещата, които после ще ни касаят, ще се решават едва след като
станем членове. Тоест членски внос, право на глас. На заседанието ще предложа
решение. Кметът трябва внимателно да прецени ползите и вредите от него. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: В Областния съвет за регионално развитие общините от
Ловешки окръг имат 2 варианта. И двата варианта са в Северозападна България.
Единият вариант е Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. А другият е плюс Габрово
и Велико Търново. Единствената община, която няма да влезе в Северозападния район
е Летница. Ще бъде в Северен централен район. Сега важното е да се създадат
структурите. До 2020г. вече трябва да има това разпределение. Това нещо беше
обсъдено на Областен съвет за регионалното развитие. Ние може да искаме да бъдем
към Южен централен район например.
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М. Пенков: Имате ли други изказвания или въпроси? Няма. Който е съгласен
с ДП-405/14.09.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
4 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 3, чл. 22 и чл.
24 от Закона за туризма, Общински съвет - Априлци:
РЕШИ:
1. Дава съгласие за участие на Община Априлци в процедурата по учредяване
и членство в Организацията за управление на Старопланински
туристически район.
2. Определя Кмета на Община Априлци – Д-р Младен Пелов за представител
на общината в Организацията за управление на Старопланински
туристически район.

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

Председател
Мартин Пенков
Протокол
Красимира Коева
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