ПРОТОКОЛ № 36
Днес, 25.01.2018 г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Тихомир Колев ,
Бранимир Беров, Начо Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Тотю Ненов,
Стелиян Нунев, Младен Колев, Пепа Колева.
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци, Росица Дочева – кметски наместник на с. Драшкова
поляна, Мария Попова – кметски наместник на с. Скандалото
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми
господин кмет, кметски наместници, администрация откривам редовното заседание на
Общински съвет Априлци на 25.01.2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Постъпили са в рамките на 24 часа преди самото заседание
следните предложения: 1. Предложение ДП – 247 от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на План за противодействие на тероризма на община
Априлци; 2. Предложение ДП – 248 от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община

Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК; 3. Писмо с вх. № 604
относно стимулиране на даровита дете. Имате ли други предложения които да
влязат в дневния ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам Ви писмото с вх. № 604 относно стимулиране
на даровито дете с еднократна финансова помощ да не влиза в заседанието, а да го
внесем в комисията , за да определим по правилника който имаме за отпускане на
еднократни помощи каква да бъде сумата и да излезе комисията със становище. Имате
ли други предложения по този въпрос?
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен писмо с вх. № 604 да влезе в заседание на
общинския съвет, моля да гласува:
Гласували 10 общински съветника
1 „за”
0 „против”
9 „въздържали се”. Не се приема.

Инж. Д. Кокошаров: Подлагам на гласуване новите предложения от г-н Пелов за
влизане в проекта за дневен ред. Предложение ДП—247/18.01.2018 г. от д-р Младен
Пелов – Кмет на община Априлци относно Приемане на План за противодействие на

тероризма на община Априлци
Който е съгласен предложението да влезе като т.5 в дневния ред, моля да
гласува
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се.
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Инж. Д. Кокошаров: Предложение ДП – 248/24.01.2018 г. от д-р Младен Пелов –
Кмет на община Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
Който е съгласен предложението да влезе като т.6 в дневния ред, моля да
гласува
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се.
Влиза Младен Колев
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам дневния ред:
1.
Предложение ДП-245/12.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промени в структурата на Общинска администрация Априлци
2.
Предложение ДП-242/09.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета
на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
3.
Предложение ДП-244/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне числеността на персонала за местни дейности по
бюджета на Община Априлци за 2018 г.
4. Предложение ДП-243/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Учредяване безвъзмездно право на строеж с идентификатор
66771.501.418.2 на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА"
5.
Предложение ДП—247/18.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на План за противодействие на тероризма на община
Априлци
6.
Предложение ДП – 248/24.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община
Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
7.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
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1. Предложение ДП-245/12.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промени в структурата на Общинска администрация
Априлци
2.
Предложение ДП-242/09.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на
Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
3.
Предложение ДП-244/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне числеността на персонала за местни дейности по
бюджета на Община Априлци за 2018 г.
4. Предложение ДП-243/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Учредяване безвъзмездно право на строеж с
идентификатор 66771.501.418.2 на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО КИТКАТА"
5.
Предложение ДП—247/18.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на План за противодействие на тероризма на
община Априлци
6.
Предложение ДП – 248/24.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
7.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-245/12.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промени в структурата на Общинска администрация Априлци
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, предложението е за
промяна в структурата на общинска администрация Априлци. В случая не става дума
за увеличаване на числеността в структурата на общинска администрация, за промяна в
длъжността главен специалист да стане главен експерт. Чисто нормативно е
необходима тази промяна, за да може да отговорим на изискванията на промените в
закона, тъй като този служител е по сигурността на информацията, която изисква тази
промяна. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя на комисията да представи
становището.
М. Пенков: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, кметски
наместници, становище на комисията – гласували 6/шест/ общински съветника, от
които шест „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението..
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Преминаваме в режим на гласуване. Който е съгласен с
предложение ДП-245, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2 от
ЗМСМА , моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА, чл.
12 и чл. 13 от Закона за администрацията, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Трансформира:
- 1 щатна бройка Главен специалист „БАИС, ОМП, техническо и
транспортно осигуряване (служител по сигурност на информацията), в длъжност
Главен експерт „БАИС, ОМП, техническо и транспортно осигуряване (служител
по сигурност на информацията).
2. Одобрява обща численост на общинска администрация 32 бр.,
разпределени по длъжности съгласно Приложение 1 и Приложение 2,
представляващо неразделна част от настоящото предложение.
3. Кметът на общината да отрази съответните корекции в длъжностното
разписание на общинската администрация.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-242/09.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на
община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е на основание чл. 21, ал. 1,
т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във
връзка с Постановление № 129 от 01.07.2012 г. за заплатите в бюджетните организации
и дейности /Приложение № 5 към чл. 2, т.4/, таблица за минимални и максимални
размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната
администрация, посочени в Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация и проекта за решение 1. Определя основно
месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци в размер на 1685 лв.,
считано от 01.02.2018 година.; 2.Определя основно месечно трудово възнаграждение
на Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци в размер на 640 лв., считано от
01.02.2018 година.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят
на комисията да представи
становището.
М. Пенков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, становището на
комисията – гласували 6/шест/ общински съветника, от които шест „за”, нула „против”
и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който е съгласен с предложение
ДП-242, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, моля да гласува:
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Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с Постановление № 129 от
01.07.2012 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /Приложение № 5
към чл. 2, т.4/, таблица за минимални и максимални размери на основните
месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация,
посочени в Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община
Априлци в размер на 1685 лв., считано от 01.02.2018 година.
2.Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмет на кметство с.
Велчево, община Априлци в размер на 640 лв., считано от 01.02.2018 година.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-244/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне числеността на персонала за местни дейности по бюджета на
Община Априлци за 2018 г.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, проекта за решение одобрява
следната структура за числеността на персонала за местните дейности по бюджета на
община Априлци за 2018 година. Средствата за средните работни заплати по дейности
са разчетени в Приложение № 5 на проектобюджета на община Априлци, както следва:
№
по
ред

№
на
дейност
от ЕБК

1.

123

2.

562

3.

589

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дейност „Общински съвети”
Председател на Общински съвет
Дейност „Личен асистент”
Мед. сестра
Соц. работник
Други служби и дейности по
осигуряване
5

ЩАТНИ
БРОЙКИ

социално

1
1
2
1
1
2

4.

623

5.

745

6.

829

7.

849

Обществена трапезария – готвач
- шофьор
Дейност „Чистота”
Организатор дейност „Чистота”
Озеленител
Шофьор
специализиран
тежкотоварен
автомобил
Шофьор тежкотоварен автомобил
Машинист многоков багер
Автомонтьор
Изпълнител
Сметосъбирач
Технически изпълнител
Дейност „Обредни домове и зали”
Технически сътрудник
Други дейности по селски и горски стопанство
Главен специалист
Специалист
Други дейности по транспорта
Шофьор автобус
ЩАТНИ БРОЙКИ – ОБЩО:

1
1
14
1
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
23 бр.

Увеличението касае дейност „Личен асистент”, която се разкрива и работните места
са две- за медицинска сестра и за социален работник. Предложението е за
разкриване на две щатни бройки, но служителят който и в момента работи има
квалификацията и за медицинска сестра и за социален работник и сме го назначили
на половин щат на бройка медицинска сестра и на половин щат на бройка социален
работник. По този начин покриваме изискванията за устойчивост по проекта
„Личен асистент”. Средствата за тази календарна година са подсигурени от
републиканския бюджет по линията на Агенцията за социално подпомагане.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя на комисията да изкаже становището.
М. Пенков:Становище на комисията е следното– гласували 6/шест/ общински
съветника, от които шест „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,прие
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който е съгласен с предложение
ДП-244,на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0
„въздържали
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се”.

Приема

се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 394
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Одобрява следната структура на числеността на персонала за местните
дейности по бюджета на община Априлци за 2018 година.
2. Средствата за средните работни заплати по дейности са разчетени в
Приложение № 5 на проектобюджета на община Априлци, както следва:
№
№
на
по
дейност
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
ЩАТНИ
ред от ЕБК
БРОЙКИ

1.

123

2.

562

3.

589

4.

623

5.

745

6.

829

7.

849

Дейност „Общински съвети”
Председател на Общински съвет
Дейност „Личен асистент”
Мед. сестра
Соц. работник
Други служби и дейности по социално
осигуряване
Обществена трапезария – готвач
- шофьор
Дейност „Чистота”
Организатор дейност „Чистота”
Озеленител
Шофьор
специализиран
тежкотоварен
автомобил
Шофьор тежкотоварен автомобил
Машинист многоков багер
Автомонтьор
Изпълнител
Сметосъбирач
Технически изпълнител
Дейност „Обредни домове и зали”
Технически сътрудник
Други дейности по селски и горски стопанство
Главен специалист
Специалист
Други дейности по транспорта
Шофьор автобус
ЩАТНИ БРОЙКИ – ОБЩО:
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1
1
2
1
1
2
1
1
14
1
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
23 бр.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-243/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Учредяване безвъзмездно право на строеж с идентификатор 66771.501.418.2
на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА"
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н председател,
промяната в проекта за решение което веднъж е взето от общинския съвет се дължи
на обстоятелството, че Фонд „Земеделие”, за да одобри проекта на дружеството
„Китката” иска право на строеж, т.е. те не одобряват ремонтни дейности. Точно
това е идеята на тях да им бъде учредено право на строеж което изисква
допълнително през териториално и селищно устройство приемане на документи,
разглеждането им, одобряването им по линия на РДНСКА. Поради тази причини
единствената промяна спрямо предходното решение което беше предоставено и
взето тук, е че им учредяваме безвъзмездно право на строеж, а не на ремонт.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
Бр.Беров: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги становище на комисията от
гласували 4/четирима / общински съветника, от които четирима „за”, нула „против” и
нула„въздържали се”, приехме предложението .
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.Който е съгласен с Предложение ДП –
243, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев- „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов- „за”
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 395
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.5 от ЗОС и чл.40 от
НРПУРОИ, Общинския съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде учредено безвъзмездно право на строеж на СДРУЖЕНИЕ
"ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", ЕИК 176616985, върху 78,05 кв.м. за
построяване на втори етаж на сграда с идентификатор 66771.501.418.2 построена в
недвижим имот с идентификатор 66771.501.418 с Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10
м) по действащите КККР на село Скандалото, община Априлци;
2. Определя срок на правото на строеж 11 години от датата на подаване на
заявлението за подпомагане по Мярка 7.5. на ПРСР на МЗХ.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед и сключи договор за
учредяване безвъзмездно право на строеж за срок от 11 г. на СДРУЖЕНИЕ
"ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", ЕИК 176616985;
4. Дава своето съгласие СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
КИТКАТА", да реализира учреденото право на строеж по одобрен инвестиционен
проект, за негова сметка и в ползва на Община Априлци.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП—247/ 18.01.2018 г.от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на План за противодействие на тероризма на община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам 10 минути почивка.
Почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието.
Инж. Д. Кокошаров:Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници предложението е
за приемане на План за противодействие на тероризма на община Априлци.
Прилагането на мерки за пресичане на терористична дейност и овладяване последствия
от терористични актове ще се осъществява в сложна обстановка, която изисква добра
предварителна организация за реакция, определена от следните фактори:
 затруднено управление вследствие изключителна неопределеност и липса на
информация за параметри на разрушения, жертви и риск за живота и здравето на
хората;
 нарушени или силно затруднени комуникации в зоната на терористичен акт;
 наличието на паника и стрес сред намиращите се в зона на инцидента граждани;
 затруднено взаимодействие между силите на различните ведомства, изпълняващи
задачи при пресичане на терористична дейност или овладяване на последствия от
терористичен акт;
 съкратени срокове за вземане на решения.
В отговор на нарастването на нивата на терористична заплаха е разработен план за
противодействие на тероризма за Община Априлци.
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Целите на плана включват осигуряване на постоянна и адекватна защита на
гражданите на територията на общината срещу терористична заплаха, превенция и
единно разбиране на рисковете, в това число и координиране действията при
овладяване последствията и защитата на населението от терористичен акт.
Планът създава организация за оповестяване, информиране и управление на силите и
средствата на органите на изпълнителната власт и местното самоуправление за
предотвратяване и овладяване на последствията при осъществен терористичен акт.
Планът е съгласуван с посочените по закон служби за сигурност и обществен ред.
Предвид гореизложеното, във връзка с изпълнение изискванията на чл. 22, ал. 3. от
Закона за противодействие на тероризма и т. 2. от Решение № 669 от 2 ноември 2017 г.
на Министерски съвет за приемане на Национален план за противодействие на
тероризма, съгласно което в срок от два месеца след влизането му в сила, кметовете на
общини следва да изготвят план за противодействие на тероризма на общинска ниво,
на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. Самия план е предложен на Вашето внимание.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли въпроси и изказвания? Заповядайте г-жо Колева
П. Колева: Уважаеми г- н председател, уважаеми г-н кмет, гости, тъй като нямах
възможност да разгледам плана като цяло и незнам това дали е засегнато. Предлагам,
не се и съмнявам, че ще се случи, но все пак предлагам като втора точка в проекта за
решение да влезе: Възлага на кмета на общината да публикува плана на сайта на
общината.
Инж. Д. Кокошаров: Ние сме задължени.
П.Колева: Да.По скоро си мислех, че за да намерим начин да стигне до повече
хора, да са информирани, че общината има такъв план и ако зависи нещо от самото
население да участва в осигуряването на тези мерки за противодействие да знаят
хората какво могат да направят. В такъв смисъл ми беше предложението. Съгласявам
се и оттеглям предложението за втора точка, но нека да се опитаме да популяризираме
този план и по някакъв начин хората да научат поне основните неща. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря. Г-н Нунев заповядайте.
Ст. Нунев: Уважаеми колеги аз внимателно прочетох плана. Имам една
забележка. Може би не съм обеден дали сам прав. На страница 22 оповестяване и
свикване на Общински съвет по сигурност Априлци. Аз незнам такъв съвет дали имаме
да не става въпрос за обществен съвет.
Инж. Д. Кокошаров: Той е към кмета на общината.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря. Имали други въпроси и изказвания? Няма
В режим на гласуване сме. Който е съгласен с Предложение ДП –247/на
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 396
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На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци,
РЕШИ:
Приема „План за противодействие на тероризма”

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП – 248/24.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията по ВиК
Инж. Д. Кокошаров: г – н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Вие вече Сте наясно, че при всяко едно
заседание на Асоциацията по ВиК се изпращат предварително материали и
общинският съвет взема решение кмета на общината как да гласува на даденото
заседание. И именно в проекта за решение отделните точки са посочени, че общински
съвет решава да:1.Упълномощава своя представител в лицето на кмета на общината да
представлява община Априлци за мандат 2015-2019 г. в Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч. Представителя на Община
Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да изкаже съгласие по така
предложения дневен ред, описан с писмо с Вх. № 148/23.01.2018 г. 2. Представителя на
Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да изкаже съгласие
по т. 1 „Приемане на отчет за дейността на Асоциация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2017 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх.
№ 148/23.01.2018 г.3. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет
на община Априлци да изкаже съгласие по т. 2 „Приемане на отчет за изпълнение на
бюджета на Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр.
Ловеч за 2017 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 148/23.01.2018 г. и така
нататък до точка осма. Това са решения свързани с функциониране на Асоциацията по
ВиК. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП-248 на основание чл. 21,ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, който е
съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев- „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
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Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов- „за”
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 397
На основание чл. 21,ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5
от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация,Общински съвет –
гр. Априлци
РЕШИ:
1. Упълномощава Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да
представлява Община Априлци за Мандат 2015 – 2019 г. в Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч.
2. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан с
писмо с Вх. № 148/23.01.2018 г.
3. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на отчет за дейността на
Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч
за 2017 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 148/23.01.2018 г.
4. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 2 „Приемане на отчет за изпълнение на
бюджета на Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД
– гр. Ловеч за 2017 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 148/23.01.2018
г.
5. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 3 „ Приемане на бюджета на Асоциация
на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2018
г.“от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 148/23.01.2018 г.
6. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 4 „ Съгласуване на план за опазване на
околната среда на „ВиК“ АД – гр. Ловеч“от дневния ред, описан в писмо с
Вх. № 148/23.01.2018 г.
7. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 5 „ Съгласуване на Приложение X: План
за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активитена „ВиК“ АД – гр.
Ловеч“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 148/23.01.2018 г.
8. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да гласува съобразно интересите на община Априлци по т. 6от
дневния ред, описан в писмо с Вх. № 148/23.01.2018 г.
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ПО СЕДМА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли питания, изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: С това закривам редовното заседание на Общински съвет
Априлци.

Председател
инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Десислава Петровска
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