Протокол
Днес 16.10.2018г. 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 още – д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, инж. Димитър
Кокошаров - Председател на ОбС Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община
Априлци, Добромир Теодосиев - Директор на дирекция „ФСДАПИО”, Тихомир Колев
- общински съветник
М. Пенков: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги
общински съветници, общинска администрация, 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 Вх. №809/02.10.2018г. от
инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Проект на Наредба за
изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
2. Предложение ДП-409/11.10.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализация на бюджета на Община Априлци и промяна в
Поименен списък за капиталови разходи за 2018г.
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. В режим на гласуване
сме за така предложения Дневен ред:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с Вх. №809/02.10.2018г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Проект на Наредба за
изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
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2. Предложение ДП-409/11.10.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализация на бюджета на Община Априлци и
промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2018г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с Вх. №809/02.10.2018г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №16
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Априлци.
М. Пенков: Давам думата на г-н Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми общински съветници, след обсъждане и с
двамата ни адвокати – г-н Петков и г-жа Лозанова, относно протеста срещу чл.22, ал.1,
т.1,2,3 и чл.22, ал.6 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Априлци, се установи, че ако заведем
дело срещу това, ще го загубим. Имаме писмо от Административен съд – Ловеч за
становище. Адвокатите дадоха такова. На Председателски съвет говорихме по този
въпрос и стигнахме до извода, че трябва да предложим да се отменят тези точки и в
последствие общинска администрация да внесе предложение за нова промяна, за да се
компенсират тези такси. Основният мотив на Окръжната прокуратура е, че не може да
се взимат пари за услуга, която не е извършена. Това налага да променим оспорвания
текст в наредбата. Отговорихме на Административен съд – Ловеч, че ще бъде внесено
предложение за разглеждане на 25.10.18г. на редовното заседанието на Общински съвет
– Априлци, след което ни изпратиха, че веднага след това искат до получат решението,
което сме взели. Благодаря Ви.
М. Пенков: Имате ли въпроси по тази точка?
Т. Колев: Защо чак сега оспорват тези такси?
Инж. Д. Кокошаров: Започнали да са преглеждат всяко едно нещо и търсят къде
има нередности.
Н. Начев: В община Троян също има такава такса.
Инж. Д. Кокошаров: Сега са започнали да проверяват във всички общини. И
двамата адвокати са на мнение, че няма смисъл да завеждаме дело. Само може да
забавим нещата. Това е, което мога да Ви кажа по този въпрос. Благодаря Ви.
М. Пенков: Имате ли други въпроси?
С. Нунев: Кога се очаква администрацията да внесе новото предложение?
В. Иванова: Зависи от адвоката.
Д. Теодосиев: На 90% всичко е готово, чака се да бъде съгласувано от адвокат
Лозанова.
С. Нунев: Хубаво беше да няма прекъсване.
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Т. Колев: Сега сме притиснати. Трябва да отменим оспорвания текст.
Д. Теодосиев: Всички общини са в същото положение.

М. Пенков: Имате ли други въпроси? Няма. В режим на гласуване сме,
Предложение с Вх. №809/02.10.2018г. относно Проект на Наредба за изменение на
Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Априлци:
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.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Априлци, като:
1. Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.1
„1. При целодневна организация и предучилищното образование /в
рамките на 12 астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален
размер 51.40лв., която се формира сумарно от: в частта й „постоянна част –
10лв.,,”
2. Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.2
„2. При полудневна организация на предучилищното образование /в
рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи
месечна такса с максимален размер 39.50лв., която се формира сумарно от: в
частта й „постоянна част – 5лв,,”
3. Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.3
„3. При почасова организация на предучилищно образование /в
рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса
с максимален размер 30.10лв., която се формира сумарно от: в частта й
„постоянна част – 2.50лв.,,”
4. Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.6
„При отсъствие на децата таксата над 10,00 лева не се заплаща за
времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са
уведомили писмено директора на детското заведени: в частта й „над 10лв.,,”
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-409/11.10.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Актуализация на бюджета на Община Априлци и промяна в Поименен списък
за капиталови разходи за 2018г.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Г-н Теодосиев ще разясни.
Д. Теодосиев: Уважаеми господа общински съветници, пред Вас е
предложението за актуализацията на бюджета за 2018г. През годината са постъпили от
дарения §45-01 - 9000лв., като 7000лв. са вече в бюджета, постъпили са още 2000лв. за
празника Тодоровден, съответно на разходната част в местна дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички” §45-00 субсидии за организации с нестопанска цел с 750 лв.,
§10-20 разходи за външни услуги с 1250 лв. Постъпили са още по §40-40 приходи от
продажба на земя с 44000 лв. и §40-22 приходи от продажба на сгради с 3300 лв. Тези
47300лв. предлагаме да отидат в дейност 619 "Други дейности по жилищно
строителство, благоустройство и регионално развитие" в §10-30 текущ ремонт, като
тези пари може да ги използваме за придобиване, основен и текущ ремонт на социална
и техническа инфраструктура. Останалото е във връзка с възникнала през годината
необходимост от извършване на текущи ремонтни дейности по техническата
инфраструктура. Предлагаме останалите свободни парични средства в размер на 3225
лв. да бъдат разходвани за обект: „§52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения /генератор-агрегат за ток/” в местна дейност 619 "Други дейности по
жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие". Има промени и в
уличната мрежа. Има две нови улици, които са били в лошо техническо състояние.
Благодаря Ви.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси?
Инж. Д. Кокошаров: Къде се намира улица Първомайска?
Д. Теодосиев: В кв. Видима. Това е служебна актуализация по бедствия и
аварии. Служебно Министерството на финансите актуализира бюджета на общината.
Отпуснати са 24 000лв. за улицата към къщата на Марко Семов. Също така отпада
ремонтът на улица „Бор”.
С. Нунев: Въпросът ми е на какво основание отпада улица „Бор”?
Д-р М. Пелов: Заради ремонтите на пътя към Маришница и Севлиево, многото
кръпки, които се наложи да направим. Остава за следващата година. Ще има ресурс да
се изпълни.
М. Пенков: Имате ли други изказвания или въпроси? Няма. В режим на
гласуване сме, Предложение ДП-409/11.10.2018г. относно Актуализация на бюджета
на Община Априлци и промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2018г.
Гласували общо 5 общински съветници
4 „за”
1 „против”
0 „въздържал се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.44 ал.1 т.5, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5
от ЗМСМА, чл.124, ал.2, ал.3 и ал. 4 от ЗПФ, чл.37 ал.2 и ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община
Априлци, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема изменения по приходната и разходната част на бюджета на Община
Априлци за 2018 г., както и актуализиран Поименен списък на капиталовите
разходи за 2018 г., съгласно приложение №1 и №2.

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

Председател
Мартин Пенков
Протокол
Красимира Коева
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