Протокол
Днес 19.06.2018г. 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.
Отсъства: Начо Начев, Пепа Колева, Камен Славов – членове
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров - Председател на ОбС Априлци,
Тихомир Колев, Тотю Ненов, Младен Колев - общински съветници
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
гости, 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-280/12.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх.№973/04.06.2018г. от Маринела Антонова
Нанкова за отпускане на еднократна помощ за новородено дете
2. Предложение Вх.№729/11.06.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Изменение в Наредба №16
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Априлци
3. Предложение ДП-284/14.06.18г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на годишен доклад за 2017 г. за наблюдение
на изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за
периода 2014 – 2020 г.
М. Пенков: Това е основният дневен ред. Постъпило е на 18.06.2018г.
предложение ДП - 289/18.06.2018г. от кмета на община Априлци относно План за
развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2019 г.
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. Който е съгласен с
така предложения Дневен ред, моля да гласува:

Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-280/12.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх.№973/04.06.2018г. от Маринела Антонова
Нанкова за отпускане на еднократна помощ за новородено дете
2. Предложение Вх.№729/11.06.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Изменение в Наредба
№16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Априлци
3. Предложение ДП-284/14.06.18г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на годишен доклад за 2017 г. за наблюдение
на изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за
периода 2014 – 2020 г.
4. Предложение ДП-289/18.06.18г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община
Априлци относно: План за развитие на социалните услуги на Община
Априлци за 2019 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-280/12.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх.№973/04.06.2018г. от Маринела Антонова Нанкова за
отпускане на еднократна помощ за новородено дете
М. Пенкков: Давам думата на д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми колеги, точка първа е за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете. Родителите са жители на община Априлци и не
отговарят само на един от критериите, а именно майката е с настоящ адрес град
Свищов. Не го е променила.
М. Пенкков: Колеги имате ли изказвания или въпроси? Няма. Който е съгласен с
предложение ДП-280/12.06.2018г, моля да гласува:

Гласували общо 4 общински съветника
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. 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:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Маринела Антонова Нанкова.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение Вх.№729/11.06.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Изменение в 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 Д. Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми колеги, предложението е относно изменение в
Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Априлци. Това е изменение в закона най - вече от
Българската агенция по храните. Изменя текста в Раздел VIII, Чл.37а, ал.2, т.6 „Ловни
кучета, собственост на ловци, регистрирани съгласно Закона за лова и опазване на
дивеча” с нов „Кучета, които придружават или охраняват селскостопански
животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект”
М. Пенков: Колеги имате ли изказвания или въпроси? Няма. Който е съгласен с
предложение Вх.№729/11.06.2018г., моля да гласува:

Гласували общо 4 общински съветника
4 „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. Изменя текста в Раздел VIII, Чл.37а, ал.2, т.
Чл. 37а, ал. 2, т.6
„6. Ловни кучета, собственост на ловци, регистрирани съгласно
Закона за лова и опазване на дивеча”
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Чл. 37а, ал. 2, т. 6(нов)
„6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански
животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.”

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-284/14.06.18г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци
относно Одобряване на годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014 – 2020 г.
М. Пенков: Давам думата на кмета на община Априлци – др. Младен Пелов.
Д-р М. Пелов: Господа, това е планов документ, който сме внасяли. Почти няма
промени спрямо миналата година.
М. Пенков: Имате ли изказвания или предложения по въпроса? Няма. Който е
съгласен с Предложение ДП-284/14.06.18г.
Гласували общо 4 общински съветника
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. 12 от ЗМСМА, чл. 91, ал. 4, ал. 7 от ППЗРР,
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
1. Одобрява Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Априлци за периода 2014 - 2020 г.;
2. Копие от Решението на Общински съвет - Априлци и Годишния доклад да
се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие – гр. Ловеч.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-289/18.06.18г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци
относно: План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2019 г.
М. Пенков: Давам думата на кмета на община Априлци – др. Младен Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми колеги, предложението е план за развитие на социалните
услуги. В таблицата се вижда капацитета на услугата, адреса, на който се предоставя,
източниците на финансиране. Това са домът за стари хора град Априлци – капацитет 30
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броя; обществената трапезария – удовлетворяване на потребностите на нашите
възрастни хора - 56 потребители, но постоянно получаваме заявление за хора, които
искат да се включат, така че те вече са най – вероятно около 60. Местната дейност се
дофинансира от бюджета на община Априлци. Държавно делегирана дейност –
20 000лв.; клубовете на пенсионера; еднократни финансови помощи по решение на
Общински съвет; лични асистенти – това е много подходяща услуга за местната
общност. От нея се възползват хора, които наистина имат нужда и са местни хора. Това
е държавно делегирана дейност. Това са услугите, които са на територията на община
Априлци, така че ние сме една малка, но социална община.
М. Пенков: Имате ли изказвания или предложения по въпроса? Няма. Който е
съгласен с Предложение ДП-289/18.06.18г.
Гласували общо 4 общински съветника
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.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 19, ал.2 и ал. 3
от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане Общински съвет - Априлци

РЕШИ:
Приема План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2019 г.

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

Председател
Мартин Пенков
Протокол
Красимира Коева
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