Протокол
Днес 18.04.2017г. 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,
Начо Начев, Бранимир Беров, Стелиян Нунев, Камен Славов - членове.
Отсъства: Пепа Колева-член.
Присъстват – Тихомир Колев, Тотю Ненов, инж.Димитър КокошаровПредседател на ОбС Априлци
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на Община Априлци, Стойна Начева- Директор на ЦДГ „Априлче”
М.Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
откривам заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, образование,
икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални
дейности и международни връзки към ОбС Априлци. Проектът за дневен ред е:
1. Предложение ДП-172/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията
на Община Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.59, ал.1 от Закона
за предучилищното и училищно образование и § 31 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно
образование
2. Предложение ДП-173/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на
общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в
регистър в Община Априлци на територията на Община Априлци, на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.346 от Закона за предучилищно и училищно
образование и § 31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
предучилищното и училищно образование
3. Предложение ДП-176/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2017г.
4. Предложение с Вх.№ 385/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 360/28.03.2017 г. от Радка Драганова
Стойнова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
5. Предложение с Вх.№ 392/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 427/10.04.2017 г. от Цветомира
Александрова Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
6. Предложение ДП-175/10.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на годишен доклад за 2016г. за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за периода
2014-2020г.
7. Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински
съветник
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М.Пенков: Който е съгласен с така предложения дневен ред с допълнението,
моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-172/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на
територията на Община Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование и § 31 от
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и
училищно образование
2. Предложение ДП-173/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на
общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие
в регистър в Община Априлци на територията на Община Априлци, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.346 от Закона за предучилищно и
училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за предучилищното и училищно образование
3. Предложение ДП-176/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане програма за развитие на читалищната дейност
на територията на Община Априлци и общински културен календар за
2017г.
4. Предложение с Вх.№ 385/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Заявление с вх. № 360/28.03.2017 г. от Радка
Драганова Стойнова за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
5. Предложение с Вх.№ 392/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Заявление с вх. № 427/10.04.2017 г. от Цветомира
Александрова Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
6. Предложение ДП-175/10.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на годишен доклад за 2016г. за наблюдение
на изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за
периода 2014-2020г.
7. Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински
съветник
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-172/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община
Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното
и училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
предучилищното и училищно образование
М.Пенков: Има думата Д-р Младен Пелов.
Д-р Мл.Пелов: Наредбата е направена. Имате ли въпроси?
Ст.Нунев: Гледам Глава 2 е Постъпване, приемане и отписване на деца в детската
градина… пък самото постъпване е описано в Глава 3. Подраздел е ?! Само това не ми
е ясно на пръв поглед…
Ст.Начева: Какво ви притеснява? Това са съвсем различни неща. Това е начина на
изработване на самата Наредба за всички общини в България. Такава е структурата.
Ст.Нунев: А на Раздел 1 какво е заглавието? Глава 2, Раздел 1 има ли загавие?
Ст.Начева: Няма, нещо като общо положение е.
М.Пенков: Други въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с Предложение ДП172/07.04.2017г. , моля да гласува:
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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно
образование /ЗПУО/ и §31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
предучилищното и училищно образование
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване
на деца в общинските детски градини на територията на Община Априлци.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-173/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски
градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Априлци
на територията на Община Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.346 от
Закона за предучилищно и училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование
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М.Пенков: Има думата Д-р Младен Пелов.
Д-р Мл.Пелов: Отново Наредба, касаеща условията и реда за вписване на
общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в
Община Априлци. До сега такава наредба не сме имали.
М.Пенков: Други въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с Предложение ДП173/07.04.2017г. , моля да гласува:
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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 346 от Закона за предучилищното и училищно
образование /ЗПУО/ и §31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
предучилищното и училищно образование
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини
и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Априлци.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-176/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане програма за развитие на читалищната дейност на територията
на Община Априлци и общински културен календар за 2017г.
Д-р Мл. Пелов: Това е програмата за развитие на читалищната дейност. В
приложенията е видимо по дати и квартали каква да бъде тя. В първа графа са показани
организаторите, втора- дата на провеждане, място на провеждане, наименование на
събитието и партньори.
Н.Начев: Може ли да се промени в с.Велчево, Велчо Ночев, да не бъде
„тържествено отбелязване”, а само „отбелязване” ?
Д-р Мл. Пелов: Добре. Предложение на комисията е да отпадне думата
„тържествено”, аз като вносител на предложението го променям от „тържествено
отбелязване”, само в „отбелязване”.
Инж.Д.Кокошаров: Аз правя едно предложение. Културния календар за 2018г. да
бъде внесен до края на ноември. Това да бъде предложение на комисията към Кмета
на Общината. Трябва да приемем и плакат, който да бъде модифициран за всички
мероприятия. Примерно „Община Априлци Ви кани…” без да изписваме спонсорите.
Т.Ненов: Спонсорството не е реклама.
Ст.Нунев: Културният календар става от година на година по-стегнат.
Инж.Д.Кокошаров: Не можем ние читалищните културни календари да ги съберем
в общ културен календар на Общината. Господин Председател на комисията, ако нещо
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неясно съм формулирал предложението си , моля формулирайте го както сметнете за
добре.
М.Пенков: Въпроси има ли ? Няма. Който е съгласен с предложението на г-н
Кокошаров , Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо
развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и
международни връзки към ОбС Априлци предлага на Кмета на Община Априлци до
края на м.ноември 2017г. да бъде изготвен културния календар на Община Априлци за
2018г.
Който е съгласен с така направеното предложение , моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие,
евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и
международни връзки към ОбС Априлци
ПРЕДЛАГА НА:
Кмета на Община Априлци до края на м.ноември 2017г. да бъде изготвен
културния календар на Община Априлци за 2018г.
М.Пенков: Който е съгласен с Предложение ДП-176/12.04.2017г. от д-р Младен
Пелов – Кмет на община Априлци относно Приемане програма за развитие на
читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен
календар за 2017г с нанесената промяна от кмета, моля да гласува:
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.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, 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
2017г. и Общински културен календар за 2017г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 385/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 360/28.03.2017 г. от Радка Драганова Стойнова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
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М.Пенков: Има думата д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Става въпрос за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете. Само един от критериите не е изпълнен.
М.Пенков: Въпроси има ли ? Няма. Който е съгласен с предложението, моля да
гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „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. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500/петстотин/
лева на Радка Драганова Стойнова за новородено дете.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 392/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 427/10.04.2017 г. от Цветомира Александрова Георгиева за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М.Пенков: Има думата д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Лицето не отговаря на изискванията.
М.Пенков: Въпроси има ли ? Няма. Който е съгласен с предложението, моля да
гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
0 „за”
3 „против”
3 „въздържали се”. Не се приема.

С това гласуване комисията не подкрепя проекта за решение.

6

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-175/10.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на годишен доклад за 2016г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.
М.Пенков: Има думата д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Това е планов документ, чието изработване е задължително,
относно отчитане на общинския план за развитие, който е за периода 2014-2020 г.
Видимо от доклада, дейностите са изпълнени . Всяка година за периода 2014-2020г. се
изработва такъв годишен доклад, който е за изпълнението за общинския план за
развитие. Ако ги нямаме тези документи, няма да може да кандидатстваме по
европейските програми, това са документи , които се изискват. ОбС е заделил сума за
изработване за общинския план за развитие. Това са периодични документи за
отчитането на неговото изпълнение. Годишните доклади може ние да ги изработваме,
но другите планови документи се разработват от външни фирми.
М.Пенков: Въпроси има ли ? Няма. Който е съгласен с предложението, моля
да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „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 и ал.7 от ППЗРР,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Одобрява Годишен доклад за 2016г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.;
2. Копие от Решението на Общински съвет - Априлци и Годишния доклад да
се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие град Ловеч.
ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински съветник
М.Пенков: Г-н Ненов, заповядайте.
Т.Ненов: Колеги, ще изчета предложението. Давам ход на това, за да може да
приключим с този проблем или нещата да се случат в някаква посока.
„Уважаеми г-н Председател,
През последните десет години демографският прираст на Община Априлци е
изключително силно негативен и прогресивно намаляващото население на общината
е предимно в пенсионна и следпенсионна възраст, както и вследствие на влошената
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икономическа ситуация в общината голям брой хора работят в Троян ис.Градница.
В същото време намерението на общината е да се развива в туристическо
направление, като за целта вече има изграден сериозен потенциал в
леглова база- хотели и къщи за гости.
За осигуряване на транспортното обслужване на всички гости и жители на града
общината има сключен договор от 15.09.2015г. с фирма „ЕКОТРАНС" ООД за
обществен превоз на пътници по основна градска линия на гр.Априлци, която
основно се ползва от възрастните хора да отидат до поликлиниката и до аптеката за
лекарства, както и да направят връзката с линията за Троян.
До настоящия момент считам,че фирмата изпълнява стриктно своите задължения,
подробно описани в глава V от договора между нея и Общината. Видно от
подадените ежемесечни справки от фирмата превозвач към общината,които
внимателно разгледах и от които установих, че за периода 01.10.2015г. - 31.12.2016
г.превозвача е реализирал загуба от извършената дейност в размер на 45005,89 лв.,
като в същото време общината е изплатила целева субсидия ,получена от държавния
бюджет в размер на 18634,75 лв. - тоест нетната загуба е в размер на 26371,14 лв.,
което прави средно по 1760 лв. на месец .
Или просто казано , както се вижда от цифрите, държавата финансира
41,4 % от разходите на градската линия.
Съгласно договора в чл. 3, ал.1, община Априлци е поела задължението да
компенсира изпълнителя за извършените разходи за превоз на хора, определени от
действащата нормативна уредба , което до настоящия момент не е сторено.
След,като се запознах с обявената от Община Априлци документация за участие в
процедура по реда на глава 8 А от ЗОП за възлагане чрез публична покана на
обществена поръчка с предмет:
„ Обществен превоз но пътници по основна градска автобусна линия на град
Априлци, част от общинската транспортна схема в Община Априлци
в глава 1. Предмет на поръчката е записано
Източник на финансиране - с бюджетни средства на Възложителя, субсидии за
извършване на вътрешноградски пътнически превози и средства за компенсиране на
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории
пътници.
Задавам си следния въпрос- на мене, на Вас, както и на всички колеги в Общинския
съвет:
ИСКАМЕ ЛИ ДА ИМАМЕ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ИЛИ НЕ ИСКАМЕ?
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Ако НЕ ИСКАМЕ ДА ИМА - губим тези 41,4 % от държавата за субсидиране
на разходите или по 1250 лв. месечно
Ако ИСКАМЕ ДА ИМА - трябва да дофинансираме с общински средства
останалите 58,6 % от разходите или по 1760 лв. месечно
Това е принципния въпрос !!!
Да не забравяме, че в следствие на тази дейност има осигурени
3-4 работни места , а и не малко приходи в местната хазна от данъци и такси.
Защото нежеланието на Общината да се разплати с фирма "Екотранс" ще има крайно
негативен ефект-ликвидиране на дейността, загуба на работни места, загуба на
приходи в местната хазна, а и вероятен съдебен иск срещу Общината.
Така, че ние пак ще платим всичко, но междувременно ще сме разрушили доста
неща.
Според мен след всичко казано до тук смятам,че градчето и родителите ни нямат
право да останат без обществен транспорт!
За това ви предлагам следния ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет - гр.Априлци
да
РЕШИ
1. Кмета на Община Априлци да внесе предложение за
актуализиране на бюджет 2017г със сума от 26371,14
2. Община Априлци да изплати дължимата сума от 26371,14 лв. на фирма "Екотранс"
за изминалия период, както и да предвиди необходимите средства за дофинансиране
през текущата 2017г.
3. Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за изпълнението на
решението.
М.Пенков:Господа съветници, предоставена е допълнителна информация
от Д-р Мл.Пелов с Вх№399/13.04.2017г. относно субсидиране на основната градска
линия на гр.Априлци, във връзка с предложението до ОбС Априлци. Г-н Пелов,
искате ли думата за обясните информацията , която сте подали?
Д-р Мл.Пелов: Искам да обясня допълнителната информация или това е
становище. Процедурата, която е проведена по Закона на обществените поръчки, за да
му бъде предоставена процедурата по вътрешноградската транспортна линия,
предвижда субсидиите от бюджета на държавата, които са в размер около 60 000лв.
Това е на годишен период от 5 години. Около 14 000лв. на годишна база. За 2016г ние
сме му внесли 13 400лв. Ако предприемем допълнителни плащания, това означава да
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нарушим закона за обществените поръчки, това означава веднага санкция срещу кмета
над 5000лв. ,като това аз няма да го допусна и ако се стигне до такова решение аз ще го
внеса в съда. Ще ви зачета информацията ,която сме изготвили с адвоката.” Във връзка
с предложение до ОбС - Априлци от Тотю Ненов - Общински съветник, желая да Ви
запозная със следното:
В изпълнение разпоредбите на чл.16 в. от Глава втора, раздел I от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от
Министерството на транспорта и информационните технологии, Общински съвет
възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за
обществените поръчки (отм.) и в съответствие с Регламент (ЕО) 1370/2007 год. на
Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., относно обществените услуги за
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, когато възложителят
предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи. В случаите, в
които възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи
срещу изпълнението на задължение за обществена услуга, и когато се прилага редът за
възлагане, предвиден в глава втора, раздел I от Наредба № 2, следва общинският съвет
да взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на своите
функции, относно провеждането на процедура по реда на Закона за обществените
поръчки на кмета на общината.
В горният смисъл, със свое решение № 601 от Протокол № 70 / 30,07.2015 г. ОбС
- Априлци реши:
1.Да бъде проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки
(отм.) за възлагане на обществен превоз на пътници.
2.Възлага на Кмета на Община Априлци да предприеме всички правни и
физически действия по подготовката на процедурата по реда на ЗОП и нейното
провеждане, в съответствие с Регламент (ЕО) 1370/2007 год. на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 год., съгласно маршрутни разписания
от №1 до №9
3.Определя срок на договора за извършване обществен превоз на пътници по
основна градска линия до 2020 г.
Изложеният по - горе ред за възлагане се прилага при всички превози по основни
градски линии и междуселищните автобусни линии по трите вида утвърдени
транспортни схеми (общински, областни и републикански), тъй като за тях се
предвиждат компенсации.
За да не бъдат ощетени следните категории пътници:
- Ветерани;
- Военноинвалиди и военнопострадали;
- Деца до 7 навършени и от 7 до 10 навършени години;
- Учащи;
- Възрастни граждани, които пътуват с ценови облекчения и същите да се
възползват от обществения превоз, както и превозвачите да получат средства за
компенсиране на тези пътувания от държавния бюджет, бе необходимо Общински
съвет да вземе решение за възлагане на превоза и делегира изпълнението на своите
функции относно провеждането на процедура по реда на Закона за обществените
поръчки на кмета на общината.
В тази връзка и с цел удовлетворяване на необходимостта от транспортно
обслужване на населението на общината, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от
ЗМСМА,във връзка с
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чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16 в от Наредба № 2 / 15.03.2002
г. за условията и реда За утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и
информационните технологии, се взе цитираното по-горе решение на ОбС - Априлци,
за възлагане превоз по посочената автобусна линия от Общинска транспортна схема с
провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (отм.).
Със своя Заповед № 313 / 08.09.2015 г., във връзка с необходимост за
организиране обществен Превоз на пътници в град Априлци, на основание чл. 44, ал. 2
от ЗМСМА, чл.14, ал.4, т.2 и Глава Осма „а” от ЗОП, Кмета на община Априлци откри
процедура за събиране на оферти, чрез публикуване на публична покана. Предметът на
обществената поръчка бе „Обществен превоз на пътници по основна градска автобусна
линия на град Априлци, част от общинската транспортна схема в Община Априлци”.
Публичната покана е публикувана на 27.08.2015 г. в портала за обществени поръчки на
интернет страницата на АОП, раздел „Публични покани” под уникален код 9045264 и в
профила на купувача Община Априлци: http ://apriltsi.acstre.com/subsection-545 publichn.html. Публичната покана е била публично достъпна в Портала за обществени
поръчки в периода от 27.08.2015 11:15 ч. до 07.09.2015 г. 23:59 ч.
В така публикуваната публична покана и документацията за участие в
процедурата, като източник на финансиране е посочено: „С бюджетни средства на
Възложителя, субсидии за извършване на вътрешноградски пътнически превози и
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за
обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници”.
В определеният срок за получаване на оферти 07.09.2015 г., 16:40 ч., постъпи
една единствена оферта от "Екотранс" ООД, гр.Априлци, с оферта, постъпила на
07.09.2015 г., в 13:13 часа, с Вх. № 1.
Прогнозната стойност на организираната обществена поръчка, която е посочена в
публичната покана и документацията за участие, възлиза на 66 000,00 (шестдесет и
шест хиляди) лв без ДДС. Така и съобразно представената оферта, Кмета на община
Априлци, е сключил договор за възлагане изпълнението на услугата обществен превоз
на пътници, с единственият участник в процедурата, а именно "Екотранс" ООД,
гр.Априлци. В чл.З, ал.2 от Договора е записано, че максимално допустимата стойност
не може да надвишава сумата от 66 000,00 лв без ДДС, т.е. това е сумата, която е
посочена в обявлението на поръчката и представлява горният праг на възлагане на
обществена поръчка, чрез публикуване на публична покана (20 000,00 - 66 000,00 лева
без ДДС - чл.14, ал.4 от ЗОП (отм.). С оглед на правилното тълкуване на волята на
законодателя, при прилагането на разпоредбите на Закона за обществени поръчки
(отм.), в частност на Глава Осма „а”, следва да се изведе и акуратен правен извод от
това, че при възлагането на обществената поръчка следва да се вземе предвид
максималната стойност, която е предвидена за разходване от Възложителя, и въз
основа на която ще се определи реда за възлагане на поръчката. В конкретният случай
сумата е определена на 66 000,00 лв без ДДС, която е предвидена за разходване за
период от 5 (пет) години, считано от 15.09.2015г. или 13 200,00 лева без ДДС за всяка
една година. Закона за обществените поръчки, както в отменената редакция, така и в
настоящата, законодателят е въвел абсолютна забрана за промяна на стойността на
договора. Това е така, т.к. ако се повиши максималната стойност на договора за
възлагане на обществената поръчка, то преминава и самото възлагане в друг вид
обществена поръчка, като за различните видове обществени поръчки се прилагат и
различни правила за възлагането им. В този смисъл, ако се допусне превишаване на
максималната стойност на даден вид договор за обществена поръчка, било то за
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строителство, за доставка или за услуга, и това превишаване води до минаването в погорен праг за възлагане на обществена поръчка, което не е било предвидено към
момента на откриването, законодателят е определил това деяние като административно
нарушение и за него е предвидена санкция, която е персонална.Предвид на казаното до
тук и с оглед на изразеното предложение от Тотю Ненов - общински съветник в ОбСАприлци, изразявам и моето становище, че компенсациите, субсидиите и всички други
предвидени плащания по договора за обществен превоз на пътници от 15.09.2015г. не
могат да надвишават общата предвидена сума, която е и договорена, в размер на 66
000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС за целия период на действие на
договора, който е 5 (пет) години.”
Уважаеми господа, ОбС Априлци е извършил своите задължения с приемане на
своите решения, относно процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници,
има си изрядно подписан договор между общината и фирмата-изпълнител и според
нас тези неща се решават в съда. Така,че фирмата нека да ни заведе дело и съдът ще
прецени дали им дължим парите или не. ОбС може да реши, но ние нарушава
сключен чрез обществена поръчка договор, който не може да надвишава стойността,
за която е сключен.
Инж.Д.Кокошаров: Доколкото имам информация е имало заведено дело от тази
фирма преди година и повече за сключен договор по обществена поръчка преди
този, касаещ почти същите неща, които се искат от предложението на г-н Ненов.
Фирмата е загубила това дело , но ние нямаме това решение в деловодството на ОбС.
Д-р Мл.Пелов: Да, те го загубиха. Ако не платят разноските в 14 дневен срок,
ще отидат на принудително събиране при частен съдебен изпълнител. Запознах се с
обществената поръчка, с условията които са заложени. Другия вариант е коректно да
поискат двустранно да развалим договора и да се проведе нова процедура и този път
моя апел към вас ще бъде да разширим възможността да участват и фирми от други
общини.
Инж.Д.Кокошаров: Може ли да ми кажете на ден колко са автобусните
разписания на градския транспорт и автобуса по колко пъти ходи до ВЕЦ Видима?
Мл.Колев: За 3 пъти съм го виждал , не знам за повече.
Д-р Мл.Пелов: За отчетния месец са отчетени 500км в повече, но това аз не
коментирам, коментирам нашите задължения и неговите. Тук, нещата за които
правим толеранс са много.
П.Чорбаджийски: Като заплаха звучи загубата на 3-4 работни места. Тези хора
може да си загубят работата, но 1-2 от тях, но работа ще има ,защото ние без
автобусна линия няма да останем. Ясно декларирахме за това. Ще има автобусна
линия, независимо как се казва превозвача. „Не искаме да губим тези 41,4 % от
държавата…” – ние не ги губим. Ще ги загуби този превозвач, но ще ги вземе
следващия. Когато е кандидатствал за обществената поръчка, той печели по найниска цена…, независимо , че няма конкуренция. Той дава цената от 1лв. на билета.
Той дава тази цена при цена на дизела – 2.70 лв. Той не е дал отчет колко са
разходите му по целеви групи, тези разходи трябва да бъдат отчетени с карти. Тук
става въпрос за заблуда на общественото мнение.
П.Чорбаджийски: Имам предложение Предложението на г-н Ненов не е по
компетенцията на ОбС и да не се внася в ОбС.
Инж.Д.Кокошаров: Има решение на ОбС от 2015г, след това бившият кмет е
предоставил договор в деловодството., съгласно чл.44,ал.1,т.18 от ЗМСМА
Т.Колев: Аз не знам защо ние се занимаваме с това. Имаме договор , имаме и две
страни. Двете страни изпълняват договора и който не го изпълнява, има си място
където се решават възникналите несъгласия или допълнителни искания по договора.
Т.Ненов: Идеята е да се вземе някакво решение.
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Инж.Д.Кокошаров: Идеята да се вземе някакво решение е меко казано несериозно.
Има си предложение за решение , състоящо се от три точки, както сте го написали, г-н
Ненов и смятам ,че държите на тях.
П.Чорбаджийски: Имам предложение. Това не е по компетентността на ОбС и
предлагам да не влиза на заседание.
М.Пенков: Има предложение от г-н Чорбаджийски Предложението на г-н Тотю
Ненов да не влиза на редовно заседание на ОбС Априлци.
Инж.Д.Кокошаров: Може предложението да не е по компетентността на ОбС, но в
този момент ще се гласува и самото предложение. Съгласно нашия правилник,
предложение минало през комисиите, влиза на заседание на ОбС, независимо прието ли
е или не в съответната комисия. Ако искаме допълнителна информация към
предложението и не ни е предоставена от Кмета на общината или вносителя, в този
случай, е по компетенцията на председателския съвет към ОбС Априлци.
М.Пенков: Който е съгласен с предложението на г-н Чорбаджийски, че
Предложение с Вх.№ 356 от Тотю Ненов не е по компетентността на ОбС Априлци,
моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
4 „за”
1 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо
развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и
международни връзки към ОбС Априлци
ПРИЕ:
Предложението не е по компетенцията на Общински съвет - Априлци.
М.Пенков: Други питания, изказвания има ли ? Няма. Който е съгласен с
Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински съветник,
моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
1 „за”
1 „против”
3 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване комисията не подкрепя Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от
Тотю Ненов Ненов – общински съветник.

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