Протокол
Днес 20.11.2018г. 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, Стелиян Нунев - членове
Отсъстват: Начо Начев, 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, Надя Берова – специалист „Туризъм, култура и спорт”, Тихомир Колев,
Младен Колев - общински съветници
М. Пенков: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, 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. Писмо с Вх. №829/07.11.2018г. от Милена Илева – художествен ръководител на
ДФГ „Априлски звънчета” и ДФГ „Балкански букет” към СУ „Васил Левски” –
гр. Априлци, относно отпускане на еднократна финансова помощ на Александър
Стефанов Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК „Орфееви
таланти” – гр. Пловдив.
2. Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност
на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. В режим на гласуване
сме за така предложения Дневен ред:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Писмо с Вх. №829/07.11.2018г. от Милена Илева – художествен ръководител
на ДФГ „Априлски звънчета” и ДФГ „Балкански букет” към СУ „Васил
Левски” – гр. Априлци, относно отпускане на еднократна финансова помощ
на Александър Стефанов Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в
НМФК „Орфееви таланти” – гр. Пловдив.
2. Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на програма за развитие на читалищната
дейност на територията на Община Априлци и общински културен
календар за 2019г.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Писмо с Вх. №829/07.11.2018г. от Милена Илева – художествен ръководител на ДФГ
„Априлски звънчета” и ДФГ „Балкански букет” към СУ „Васил Левски” – гр. Априлци,
относно отпускане на еднократна финансова помощ на Александър Стефанов
Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК „Орфееви таланти” – гр.
Пловдив.
М. Пенков: Давам думата на г-н Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми общински съветници, преди време имаше
предложение от Кмета, относно отпускане на еднократна финансова помощ за
присъдена „Златна лира на Орфей” на Александър Стефанов Стефанов в размер на
200лв. Комисията го отхвърли и поиска становище от директора на училището или от
ръководителя на групата. Ръководителят на групата – Милена Илева е представила
такова и аз предлагам вносителят за редовното заседание на Общински съвет Априлци
да бъде комисията. Изискванията, които сме поискали, са изпълнени. Според мен сега
комисията трябва да гласува или да излезе със становище, че Комисията по бюджет и
финанси предлага на Общински съвет, въз основа на предложение на Милена Илева художествен ръководител на ДФГ „Априлски звънчета” и ДФГ „Балкански букет” към
СУ „Васил Левски” – гр. Априлци, да бъде отпусната еднократна финансова помощ за
присъдена „Златна лира на Орфей” на Александър Стефанов Стефанов и остава да
уточним сумата. Благодаря Ви.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси по тази точка?
С. Нунев: Ние не сме го отхвърляли, ние искахме допълнително становище.
Т. Колев: Не е влизало в дневния ред на редовното заседание.
Инж. Д. Кокошаров: Поискахме предложението да бъде предложено от директора
на училището или от ръководителя на групата, а не от родителя на детето.
П. Чорбаджийски: Ние отхвърлихме предложението на Кмета и поискахме то да
бъде или от директора на училището или от ръководителя на групата.
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам да гласуваме сумата да бъде 200лв. и
предложението да бъде внесено от комисията.
М. Пенков: Имате ли други изказвания или въпроси по тази точка? Няма. В
режим на гласуване сме, Писмо с Вх. №829/07.11.2018г. от Милена Илева –
художествен ръководител на ДФГ „Априлски звънчета” и ДФГ „Балкански букет” към
СУ „Васил Левски” – гр. Априлци, относно отпускане на еднократна финансова помощ
на Александър Стефанов Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК
„Орфееви таланти” – гр. Пловдив. Предлагам да бъде отпусната еднократна финансова
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помощ на Александър Стефанов Стефанов в размер на 200лв. за присъдена „Златна
лира на Орфей”:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „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. 3 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:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/
лева на Александър Стефанов Стефанов.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, Народните читалища са традиционни
самоуправляващи се български културно - просветни сдружения в населените места,
които изпълняват и държавни културно - просветни задачи. Целите на народните
читалища са свързани със задоволяване потребностите на гражданите. Съгласно чл.
26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища, председателите на народните
читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември
представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година. Благодаря
Ви.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси?
Инж. Д. Кокошаров: До Общински съвет е изпратен отчет само от читалището в
кв. Острец.
Н. Берова: По принцип това не е отчетът, а Културен план и те на са длъжни да
го изпращат до Общински съвет.
Инж. Д. Кокошаров: Къде го пише?
Н. Берова: В Закона за народните читалища. Длъжни са до 31 март да представят
на Кмета и Общински съвет отчета за дейността им през годината.
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Инж. Д. Кокошаров: До Кмета всички читалища ли са изпратили?
Н. Берова: Да. Те са приложени и в предложението.
П. Чорбаджийски: Говорихме нещо преди повече от една година, отчетите да се
дават под една и съща форма, но не се получава. Щяхме да взимаме за пример
читалището в кв. Острец.
Н. Берова: Кажете ми как искате точно да е информацията и аз ще кажа на
всички да го правят по този начин. Предлагате да е по образец на читалището в
Острец?
П. Чорбаджийски: Да.
М. Пенков: Имате ли други изказвания, предложения, въпроси?
С. Нунев: Аз ще говоря с г-н Председателя ако може да ме подсеща за
мероприятията, защото изпускаме 90% от тях. Предлагам ако може да възложите на
звеното по члена да изготви един календар, защото ще забравя кое кога е.
Н. Берова: Ще направим един обобщен календар. Няма проблем.
Инж. Д. Кокошаров: В културния календар например пише и партньор, и
организатор - община Априлци.
Н. Берова: Да, това ще го махна.
Инж. Д. Кокошаров: Ще пишем организатор - община Априлци и например
партньор - Народно читалище „Светлина”.
М. Колев: Само да кажа, че забелязах в Календарния план на читалището в кв.
Видима, че на 17 януари е записано Годишнина от смъртта на проф. Марко Семов –
поднасяне на венец. След това месец юли е записано отново Годишнина от смъртта на
проф. Марко Семов – поднасяне на венец. Месец юли е от рождението.
Н. Берова: Това във вашия календар ли е?
М. Колев: Да.
М. Пенков: Имате ли други изказвания или въпроси? Няма. В режим на
гласуване сме за предложението на г-н Нунев да се изготви един обобщен календар на
мероприятията на общината и на всички читалища в община Априлци:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

4

М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Приемане на програма за развитие
на читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен
календар за 2019г.
Гласували общо 4 общински съветници
4 „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, във връзка с чл. 26 а, ал. 1 и
ал. 2 от Закона за народните читалища
Общински съвет – Априлци
РЕШИ
Приема Програма за развитие на читалищната дейност на Община
Априлци за 2019г. и Общински културен календар за 2019г.

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

Председател
Мартин Пенков
Протокол
Красимира Коева
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