Протокол
Днес 16.07.2019г. 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: Камен Славов, Начо Начев, Пепа Колева - членове
Присъстват още – д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Тихомир
Колев, Младен Колев – общински съветници
М. Пенков: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, 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. №990-А/09.07.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2019г. - юни
2019г.
2. Предложение ДП-465/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Доклад с вх. № 953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников – Директор
на Средно училище „Васил Левски”- гр. Априлци, относно разрешаване
съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната
2019/2020 година.
3. Писмо с вх. №997/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. Аз предлагам да
разменим т.1 и т.3, понеже вносителят на Предложение с Вх. №990-А/09.07.2019г. г-н
Кокошаров все още не е дошъл.
М. Пенков: В режим на гласуване сме да разменим т.1 и т.3:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
М. Пенков: В режим на гласуване сме за предложения Дневен ред с промяната:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Писмо с вх. №997/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
2. Предложение ДП-465/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Доклад с вх. № 953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников
– Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно
разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното
дофинансиране през учебната 2019/2020 година.
3. Предложение с Вх. №990-А/09.07.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2019г. - юни
2019г.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Писмо с вх. №997/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, писмото е относно
Заявление с вх. №727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете. Лицето не отговаря на всички
критерии за отпускане на еднократни финансови помощи. Благодаря.
М. Пенков: Имате ли въпроси по тази точка? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Писмо с вх. №997/12.07.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Заявление с вх. №727/05.07.2019г.
от Искрена Милчева Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете:
Гласували общо 4 общински съветници
3 „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, 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:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Искрена Милчева Христова.
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-465/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Доклад с вх. №953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников – Директор на
Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването
на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2019/2020 година.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е
относно Доклад с вх. №953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников – Директор на
Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на
маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2019/2020 година. Във
връзка с недостига до минималния брой за пълняемост на паралелка по представен
доклад на директора на Средно училище „Васил Левски” гр. Априлци и на основание
чл. 68, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и
училищното образование, предлагам да се одобри съществуването на маломерни
паралелки в V, VII, VIII, IX, X, XI, XII с общ брой 41 ученици и тяхното дофинансиране
за учебната 2019/2020г. Благодаря.
М. Пенков: Имате ли изказвания, предложения по тази точка? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-465/12.07.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Доклад с вх. №953/11.07.2019г. от
Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище „Васил Левски”- гр.
Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното
дофинансиране през учебната 2019/2020 година:
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 и чл. 68, ал.1, т.1 и ал.2 от
Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното
образование, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Одобрява дофинансирането на маломерни паралелки в V, VII, VIII, IX, X,
XI, XII за учебната 2019/2020г. в СУ „Васил Левски”- гр. Априлци с общ брой 41
ученици.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение с Вх. №990-А/09.07.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на Общински съвет
Априлци и неговите комисии за периода януари 2019г. - юни 2019г.
М. Пенков: Понеже вносителят на предложението, г-н Кокошаров отсъства, в
качеството си на зам. председател на Общински съвет - Априлци, съгласно
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делегираните ми правомощия при отсъствие на Председателя, аз ще внеса
Предложение с Вх. №990-А/09.07.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода януари 2019г. - юни 2019г.
Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Председателят на Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два
пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в
открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в
Правилника на Общински съвет.
В чл.109, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е
определено отчетите да се внасят на всеки шест месеца.
На заседанието на 25.07.2019г. вносителят на предложението ще даде по –
подробни разяснения. Материалите са пред Вас. Благодаря.
М. Пенков: Имате ли въпроси, изказвания, предложения? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение с Вх. №990-А/09.07.2019г.
от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет Априлци, относно
Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари
2019г. - юни 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, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за
периода януари 2019г. - юни 2019г. за сведение – Приложение №1,
Приложение №2 и Приложение №3 са неразделна част от настоящото
решение.
М. Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Красимира Коева
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