Протокол
Днес 19.02.2019г. 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, Камен Славов, Стелиян Нунев - членове
Отсъстват: Пепа Колева, Начо Начев – членове
Присъстват още – д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, инж. Димитър
Кокошаров - Председател на ОбС Априлци, Тихомир Колев - общински съветник.
М. Пенков: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, 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-428/12.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД - гр. Ловеч през
2018г. инвестиция в активи публична общинска собственост.
2. Предложение ДП-429/15.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личното развитие на децата и учениците в Община Априлци.
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, искам да предложа 22 март – Първи
ден на пролетта, Ден на овощаря в кв. Острец и 9 май – Ден на почит към Новоселските
новомъченици, Събор на новоселските мъченици в Манастир „Св.Троица”, да бъдат
обявени за празнични и неприсъствени на територията на Община Априлци. Решението
да има препоръчителен характер за работодателите на територията на общината.
М. Пенков: Имаме предложение от д-р Младен Пелов, 22 март – Първи ден на
пролетта, Ден на овощаря в кв. Острец и 9 май – Ден на почит към Новоселските
новомъченици, Събор на новоселските мъченици в Манастир „Св.Троица”, да бъдат
обявени за празнични и неприсъствени на територията на Община Априлци, и то да
влезе като трета точка в дневния ред.
М. Пенков: Имате ли въпроси, изказвания? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме предложението на г-н Пелов да влезе в
дневния ред като точка трета:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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М. Пенков: 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 ДП-428/12.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД - гр. Ловеч
през 2018г. инвестиция в активи публична общинска собственост.
2. Предложение ДП-429/15.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личното развитие на децата и учениците в Община Априлци.
3. Предложение от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно
Обявяване на празнични и неприсъствени дни на Община Априлци.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-428/12.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД - гр. Ловеч през 2018г. инвестиция
в активи публична общинска собственост.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, тъй като сме
предоставили в активи публична общинска собственост на „ВиК” АД - гр. Ловеч, те
извършват инвестиции – например ремонт на помпа, ново СВО, система за измерване
на разход в открити канали и безнапорни тръбопроводи и други. Може да си ги
погледнете в таблицата. Цялата сума е 6456,38лв. След като са извършили
инвестицията, с приемо-предавателен протокол, ние я приемаме и сега с решение на
Общински съвет трябва да я одобрим. Благодаря Ви.
М. Пенков: Имате ли въпроси по тази точка? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-428/12.02.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Одобряване на извършената от
„ВиК” АД - гр. Ловеч през 2018г. инвестиция в активи публична общинска
собственост:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.4, чл.198о, ал.1 и ал.4 от
Закона за водите, чл.7.4. от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги от 28.04.2016 г.
РЕШИ:

1.

Приема и одобрява извършените от „ВиК“ АД гр. Ловеч през 2018 г.
инвестиции в активи публична общинска собственост, съгласно приложения към
настоящото предложение приемо-предавателен протокол.
2.
Възлага на Кмета на Община Априлци да извърши законосъобразно
всички необходими действия по преминаване на вече заведените активи в
управление на АВиК и предаването им за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК оператора, чрез допълване и/или актуализиране на
приложение №1 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги от 28.04.2016 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-429/15.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личното развитие на
децата и учениците в Община Априлци.
М. Пенков: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Предложението е относно Приемане на Анализ на потребностите
от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Априлци. На
основание чл. 176, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,
Областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците с участието на представители на всички
заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на
подкрепата за личностно развитие. Стратегията включва описание на текущото
състояние, предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности и се
разработва въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на
територията на областта. Приложения анализ бе изготвен от общински оперативен
екип, включващ представители на общинска администрация, образователните
институции и на Дирекция „Социално подпомагане” на територията на общината.
Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
от община Априлци е необходимо да бъде утвърден с решение на общинския съвет в
срок до 28 февруари 2019 г. Благодаря.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси по тази точка? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-429/15.02.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Приемане на Анализ на
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потребностите от подкрепа за личното развитие на децата и учениците в Община
Априлци.
Гласували общо 5 общински съветници
5 „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 Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от
Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, Общински
съвет
РЕШИ:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Априлци, съгласно приложение №1.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно обявяване на
празнични и неприсъствени дни в община Априлци.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Предлагам 22 март – Първи ден на пролетта, Ден на овощаря в кв.
Острец и 9 май – Ден на почит към Новоселските новомъченици, Събор на
новоселските мъченици в Манастир „Св.Троица” да бъдат обявени за празнични и
неприсъствени на територията на Община Априлци. Решението да има препоръчителен
характер за работодателите на територията на общината. Преди заседанието на
Общински съвет ще внеса предложението.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение от д-р Младен Пелов –
кмет на община Априлци, относно обявяване на празнични и неприсъствени дни в
община Априлци:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „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, Общински съвет Априлци
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РЕШИ:
Обявява
- 22 март – Първи ден на пролетта, Ден на овощаря в кв. Острец
- 9 май – Ден на почит към Новоселските новомъченици, Събор на новоселските
мъченици в Манастир „Св.Троица”
за празнични и неприсъствени на територията на Община Априлци.
Решението има препоръчителен характер за работодателите на територията
на Общината.
М. Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред, закривам заседанието.

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Красимира Коева
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