ПРОТОКОЛ № 42
Днес, 26.04.2018 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, Стелиян Нунев,
Младен Колев, Пепа Колева.
Отсъства: Тотю Ненов
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци, Владимир
Станев – Кмет на кметство с. Велчево, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци,
Росица Дочева- кметски наместник на с. Драшкова поляна, Мария Попова – кметски
наместник на с. Скандалото, Ганка Цветкова – Председател на НЧ „Бъдеще”, Матей
Ангелов – Счетоводител на НЧ „Бъдеще”, Тихомир Кукенски - гражданин
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми
господи кмет, гости откривам редовното заседание на Общински съвет Априлци на
26.04.2018г. Постъпило е писмо за отсъствието на г-н Ненов поради уважителни
причини от заседанието. Имате ли предложения за внасяне в дневния ред на
заседанието? Няма.
По време на постоянната комисия по Бюджет и финанси има становище с което до
заседание на Общински съвет кмета да внесе проект за запис на заповед за издаване
към ДФ „Земеделие“ на читалище „Бъдеще”. Това е внесено в искания срок от
комисията. Предлагам Ви т. 4 от дневния ред писмо с вх. № 691 да отпадне от дневния
ред и на негово място да бъде Предложение ДП-270/24.04.2018 г.. Имате ли
предложения по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване Сме. Който е съгласен писмо с вх. №
691 по точка 4 от дневния ред да отпадне и на негово място да влезе Предложение ДП
-270/24.04.2018 г., моля да гласува:
Гласували 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта да дневния ред:
1. Предложение ДП-265/10.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина Иванова
Стефанова за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
2. Писмо с вх. № 687/16.04.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на
Радослав Кънчев Цочев
3. Предложение с изх. № 686/13.04.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно Изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
4. Предложение ДП-270/24.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на
ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за
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5.
6.
7.
8.

9.

проект „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище „Бъдеще” 1894 – гр.
Априлци”.
Предложение ДП-268/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2017г.
инвестиция в активи публична общинска собственост
Предложение ДП-267/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване промени в структурата на общинска
администрация и общата численост.
Предложение ДП-262/23.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска
собственост.
Предложение ДП-266/12.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ)
реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП-269/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на
територията за поземлени имоти с идентификатори 52218.638.13 и 52218..638.11
по кадастралната карта на гр. Априлци, строителен полигон „Паздери”- частна
общинска собственост

10. 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 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1.

Предложение ДП-265/10.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина
Иванова Стефанова за отпускане на еднократна финансова помощ за
лечение.
2. Писмо с вх. № 687/16.04.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на
Радослав Кънчев Цочев
3. Предложение с изх. № 686/13.04.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно Изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община
Априлци.
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4. Предложение ДП-270/24.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза
на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово
плащане за проект „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище
„Бъдеще” 1894 – гр. Априлци”.
5. Предложение ДП-268/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през
2017г. инвестиция в активи публична общинска собственост
6. Предложение ДП-267/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване промени в структурата на общинска
администрация и общата численост.
7. Предложение ДП-262/23.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба на недвижим поземлен имот – частна
общинска собственост.
8. Предложение ДП-266/12.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
(ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
9. Предложение ДП-269/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на
територията за поземлени имоти с идентификатори 52218.638.13 и
52218..638.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, строителен полигон
„Паздери”- частна общинска собственост
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-265/10.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина Иванова Стефанова за
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости, предложението
е относно Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина Иванова Стефанова за
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение. Това е служител на Община
Априлци, който работи в детската градина в клон в кв. Острец. Предложението което
правим е да и се отпуснат 300 лв. с които да може да си покрие част от разходите.
Съгласно критериите от Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на
жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г лицето отговаря,
така, че ако Вие прецените може да отпуснем тази помощ. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията да представи становището.
П. Чорбаджийски: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет,
уважаеми колеги, становището на комисията – от гласували 5/пет/ общински
съветника, от които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–265/10.04.2018г на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, който е съгласен моля да
гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 436
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 4 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:
Отпуска еднократна финансова помощ за лечение в размер на 300 /триста/
лева на Димитрина Иванова Стефанова.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Писмо с вх. № 687/16.04.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Радослав Кънчев
Цочев
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости, за
разлика от предходния случай на него му предстои да му бъде извършена операция и
за тази цел той е отправил заявление до нас да му отпуснем еднократна финансова
помощ, която отново по мое предложение да бъде в размер на 300 лв. В моите
документи виждам, че има пропуск, не е изготвен проект за решение, но той е
аналогичен на предходния. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията да представи становището.
П. Чорбаджийски: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет,
уважаеми колеги, становището на комисията – от гласували 5/пет/ общински
съветника, от които четири „за”, нула „против” и един „въздържали се”, комисията
прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Писмо с вх. №687/16.04.2018 г.
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, който е съгласен моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
7 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 437
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 4 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:
Отпуска еднократна финансова помощ за лечение в размер на 300 /триста/ лева
на Радослав Кънчев Цочев

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение с изх. № 686/13.04.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация при Община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, господин кмете,
с изменението на ЗМСМА се изменят чл. 24, ал. 5, 6 и 7 от закона, чл. 29а от закона и
свързаните с конфликт на интереси възможности на общинските съветници. С оглед на
това Общинския съвет трябва да предприеме мерки за промяна на подзаконовите
нормативни актове свързани с издаването на законовия акт. Тъй като подзаконовите
актове са средства за учредяване на отношения на не определен брой, в не определено
време и за не определен срок от време, за това подзаконовите нормативни актове са
задължителни за спазване в този случай от общините. На основание чл. 26, ал. 2 и във
връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове е спазен срока за обявяването на
изменението на правилника който е качен на сайта на общината. Няма да Ви зачитам
измененията, а с няколко думи ще Ви кажа. Отнася се за длъжността на председателя
на общинския съвет. Изменението гласи това, че вече председателя на общинския
съвет ако е заемал държавна или общинска длъжност, старата му длъжност се запазва.
Тук не е уточнен в закона примерно за учителите дали е така. Също така важи и за
дружества които имат повече от 50 на 100 държавно или общинско имущество.
Изменението в чл. 29а от ЗМСМА е цялостно изменение в структурата обслужваща
общинските съвети. И изменението за общинския съветник по конфликт на интереси
което не може да бъде. По този въпрос има едно становище на бившият председател др Николай Николов на Комисията по конфликт на интереси за декларациите които
трябва да подават общинските съветници във връзка с конфликт на интереси. В
момента е дошло още едно писмо, в което се казва, че до 23.04 трябва тези декларации
които ние гласувахме да ги утвърди Общинската избирателна комисия. В същото
време дойде писмо от Централната избирателна комисия, че Общинските избирателни
комисии не са органът. И аз не съм предприел по този въпрос никакви мерки докато не
се каже как трябва да стане.
Във връзка с тези промени в ЗМСМА правя предложение за изменение на
правилника на Общинския съвет. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията да изкаже становището.
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П. Чорбаджийски: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, г- кмет, дами и
господа, становище на комисията – от гласували 5/пет/ общински съветника, от които
пет „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. Предложение с изх. №
686/13.04.2018г на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, който е съгласен моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 438
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация при Община Априлци както следва:
1. В чл.14 се създават ал. 5,6 и 7
Чл. 14 (5) Председател на общински съвет, който преди избирането му за
председател на общинския съвет е работил в държавно или в общинско
учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, има
право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския
съвет да заеме предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга
равностойна длъжност в същото или, с негово съгласие, в друго държавно или
общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50
на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.
(6) Когато предишната длъжност по ал. 5 е заета от друго лице,
правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.
(7) Разпоредбите на ал. 5 и 6 не се прилагат, когато председателят на
общинския съвет е заемал друга изборна или мандатна длъжност преди
избирането му за председател на съвета.“
2. Чл. 25, ал.1 се изменят т. 9,10 и създава нова т. 11
Чл. 25, ал.1 Общинският съветник не може:
9. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на
директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник,
синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или
директор на общинско предприятие;
10. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга
държава - членка на Европейския съюз;
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11. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен
или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с
общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с
общинско участие или с общински предприятия.
3. Чл. 134 се изменя с нов текст,съгласно чл. 29а(1) от ЗМСМА
(1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено,
което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и
осъществява организационно-техническото и административно обслужване на
тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския
съвет.
(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост
на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава
по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет.
(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на
общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката,
свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите
комисии.
(4) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните
характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното.
Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се
извършва от председателя на общинския съвет.
(5) Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в
правилника по чл. 21, ал. 3.
(6) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на
общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на
общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за
които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.“
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-270/24.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие“
- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за проект „Основен
ремонт и реновиране на Народно читалище „Бъдеще” 1894 – гр. Априлци”.
Инж. Д. Кокошаров: В залата са поканени представители на читалището в кв.
Острец. Ако имате въпроси са готови да отговорят.Г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости,
читалище „Бъдеще” спечели по проект по програмата за развитие на селските райони.
Имат подписан договор с Фонд „Земеделие” и в тази връзка е направеното
предложение за издаване на Запис на Заповед от Община Априлци в полза на ДФ
„Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за проект
„Основен ремонт и реновиране на Народно читалище „Бъдеще” 1894 – гр. Априлци”. В
текста е посочено Народно читалище „Бъдеще” 1894 – гр. Априлци изпълнява проект
„Основен ремонт и реновиране на Народно читалище „Бъдеще” 1894 Априлци”
съгласно Договор № 11/07/2/0/00076 от 14.03.2018г. за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от Мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие
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на селските райони 2014-2020 г.Съгласно подписаният Договор № 11/07/2/0/00076 от
14.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” между ДФ „Земеделие” и Народно читалище „Бъдеще” – гр.
Априлци, същото има право на авансово плащане по договора в размер на 159 488,74
лева.С цел успешното реализиране на проекта, за подаване на искане за финансиране
на разходи и заявка за авансово плащане, до Държавен фонд „Земеделие” - РА е
необходимо да бъде издадена и представена Запис на заповед в полза на ДФ
„Земеделие“ - Разплащателна агенция в размер на 159 488,74 лв. Предвид на
изложеното, председателят на Народно читалище „Бъдеще” 1894 – гр. Априлци се
обърна с молба към Община Априлци да процедира издаване на запис на заповед за
159 488,74 лв. за авансови разходи и старт на строителната реализация на проекта за
основен ремонт на читалището. Във тази връзка е и предложения на Вас проект за
решение с което Общински съвет Априлци взема решение да се обезпечи тази сума
към ДФ „Земеделие” като гаранция за добросъвестно изпълнение. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията за становище.
П. Чорбаджийски: Уважаеми господин председател, общински съветници,
уважаеми господин кмет, кметски наместници по този въпрос на комисията имаше две
гласувания. Първото гласуване беше за предложение с вх. 691, което от гласували 5/пет/
общински съветника, от които трима „за”, нула „против” и двама „въздържали се”,прие
предложението. След което комисията гласува предложението на г-н Нунев да бъде
предоставен Запис на заповед и да присъства представител на читалището, за да отговори на
въпроси възникнали по време на заседанието - от гласували 5/пет/ общински съветника, от
които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,прие предложението.
Влиза Пепа Колева

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Заповядайте г-н
Нунев.
Ст. Нунев: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми
колеги, искам да взема отношение тъй като това е един много важен момент. Това е
много добре, че има одобрен проект и както говорихме в самите комисии и някои
други читалища са тръгнали по този път, за това би трябвало да сме принципни, като
отпуснем сега на това читалище по същия начин да реагираме и на другите читалища.
Тук въпроса е принципен и в един момент. Тука 159, след това ще се появят и други
читалища и реално общината ще поеме един доста висок финансов ангажимент в което
реално няма нищо лошо. Лошото е това,че Общински съвет като вземе решението
кметът реално няма никакви правомощия да контролира процесите по изпълнението на
проекта. Ние оставаме безсилни кметът да контролира изпълнението на проекта и при
появяването на санкции при недобро изпълнение на проекта ще се получи, че
общината трябва да изплати определена сума за не свършена работа от други лица. За
това е хубаво съвместно с издадената Запис на заповед да има и друго такова решение,
което да ангажира читалищата при наличието на такива финансови корекции които
естествено ще бъдат по тяхна вина за не добро изпълнение в следващ период да бъдат
удържани приведени на общината полагаемите им субсидии. Това предложение го
правя от гледна точка на това както ние сега сме съгласни и подкрепяме да се подпише
Запис на заповед и да станем гарант, така и самите читалища говоря по принцип за
всички читалища които ще участват да е ясно още от самото начало, че имат
ангажимент да си изпълнят точно проекта с цел да няма финансови корекции. Сега с
няколко думи ще Ви кажа какво ме подтикна да направя това предложение. Първо
влиза едно предложение с което се убеждава Общински съвет, че Общински съвет
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трябва да подкрепи проекта с 10 % от стойността на проекта която представлява
32 628,71 лв. и е записано „Което отговаря на новата политика на Програмата за
развитие на селските райони ДФ „Земеделие” на Министерство на земеделие и храните
за макар и минимално до 10% допълнително частно или собствено финансиран”. И моя
конкретен въпрос е как това изчезна? Първо влиза в Общински съвет, че е
задължително има такава практика, а след това само след два-три дена се иска Запис на
заповед. Не съм против, най вероятно ще бъде гласувана Запис на заповед, но това за
мен е не сериозно. Ако наистина има такова условие значи ние още сега обричаме
проекта на финансови корекции. И аз незнам сега имали го това условие, ако го има
защо не е изпълнено и ако го няма, защо е внесено в Общински съвет?
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да дадем думата на представител на
читалището, моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се .
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте г-жа Цветкова.
Г. Цветкова: Ще отговоря по първия въпрос за тези 10 на 100. От фонда
получихме разчети, сметки … с общата стойност, но искаха 10 на 100 от общината.
След като общината казаха, че не разполагат с такава и не могат да участват ние
върнахме информацията на фонда и с тези пари беше намалена строителната програма.
И за това се получи така, но корекцията е направена от самия фонд и вместо 351 хил.
са намалени на 321 хил. лв. За Запис на заповед – наистина в договора има условие, че
може да се наруши, да не е направено както трябва, тогава обаче самата фирма си
връща парите които е получила авансово. А не се взема от тази Запис на заповед. Няма
да я изплаща общината. Фирмата е задължена да си върне това което е взела. Тук сме
подготвили една папка с абсолютно всички справки, разчети, КСС която ще я предадем
на Общински съвет и който желае може да се запознае. Всичко с най-големи
подробности.
Инж. Д. Кокошаров : Заповядайте г-н Нунев.
Ст. Нунев: Аз съм съгласен с отговора, но тук има нещо друго. Когато бяха
внесени документите в материалите се виждаше кои пера е отрязал фонд „Земеделие”.
Фонд „Земеделие” единствено беше отрязал консултантските услуги и проектантските
на фирмите. Така, че това 10% допълнително частно или собствено финансиране
реално ще се радвам ако може да отговорите това е една измислица на проектантите да
могат да си вземат парите които са им шкартирали. Тук вече идва момента, че самите
организации които ще изпълняват проекта не са и няма как да бъдат толкова запознати
с реализацията на самия проект и от тук идват моите притеснения именно за тези
финансови санкции за които говоря. Аз ще Ви помоля за 10 мин. почивка, за да
погледна и в договора как е записано.
Инж. Д. Кокошаров: 10 мин. почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието.
Г-н Нунев заповядайте.
Ст. Нунев: Уважаеми колеги аз ще оттегля предложението, тъй като видях, че
няма единомислие по темата да създадем някаква ангажираност документална при
евентуални финансови корекции отговорността да се поеме от съответното читалище.
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Явно настройката е, че отговорността трябва да се поеме от общината, но пак искам да
го споделя ще го подкрепя и аз, но е редно по същия начин да подкрепим всички
останали проекти които ще влязат, да не да стане, че за различните неща мерим с
различен аршим.
Инж. Д. Кокошаров: г-жа Колева заповядайте.
П. Колева: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми
колеги, гости, искам да направя кратко изказване по темата. Аз също смятам, че трябва
да се подкрепят тези инициативи на неправителствените организации и без това
нямаме в Априлци такива освен читалищата, говоря за активно работещи. Аз също ще
подкрепя това предложение,но искам да призова по скоро да подканя представителите
на настоятелството в кв. Острец, читалище „Бъдеще” по време на изпълнение на
проекта да се опитат да държат в течение кмета на общината, финансовите институции
тук, да споделят ако се появят някакви проблеми, да търсят съдействие, тъй като
възможностите на общинска администрация са големи. Те имат документацията, имат
компетенциите и нека заедно да реализираме този проект, тъй като Априлци само ще
спечели от една успешна реализация. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте г-н Нунев.
Ст. Нунев: Уважаеми колеги само да довърша темата. Като говорим толкова
време за проект Вие знаете ли точно какво ще се прави като ремонт на читалището?
Г. Цветкова: В папката има точно една по една операциите. Може да ги видите.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Заповядайте г-н Колев.
Мл. Колев: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет,
уважаеми колеги аз също ще подкрепя проекта за решение, но имам едно предложение,
ако общината разполага със специалист по строително-ремонтни дейности общината
нека възложи надзора на свой човек, защото видимското читалище също правихме
проект на което строително –ремонтните дейности ги бяха отрязали заради две думи,
за което сме си виновни. СМР-тата са най уязвими за санкции и това което фирмата
изпълнител, което няма как да бъде….., защото текат обществените поръчки е
обещала, че ще възстанови появили се санкции, това може да стане само на доброволен
принцип. Всички банкови документи ще трябва да бъдат внесени в Фонд „Земеделие”
и след това да се чака окончателно плащане. Запознат съм с това нещо. Това което Ви
го обещават, това са само думи. За това ако има специалист в общината, както за
общината, така и за читалището – така да се каже един наш човек да следи строителноремонтните дейности.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания?Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП –270/24.04.2018г на основание чл.21, ал.1, т.10 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”
Тихомир Колев – „за”
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Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се .

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 439

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ № 11/07/2/0/00076 от 14.03.2018г. по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” за проект „Основен ремонт и реновиране на
Народно читалище – Бъдеще- 1894 Априлци, сключен между Народно читалище
„Бъдеще” 1894 – гр. Априлци и ДФ „Земеделие”, Общинския съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Априлци да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 159 488,74 лв.(сто петдесет и девет хиляди четиристотин
осемдесет и осем лв. и седемдесет и четири ст.) за обезпечаване на съответната
част от заявения размер разходи към заявка за авансово плащане по Договор за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 11/07/2/0/00076 от 14.03.2018г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Основен ремонт и
реновиране на Народно читалище „Бъдеще” 1894 – гр. Априлци”, сключен между
Народно читалище „Бъдеще” 1894 – гр. Априлци и ДФ „Земеделие”. Записът на
заповед да бъде изготвен съгласно Приложение 1, представляващо неразделна
част от решението.
2. Възлага на Кмета на община Априлци, чрез председателя на Народно
читалище – Бъдеще- 1894 Априлци, да подготви необходимите документи за
получаване на финансиране на разходи към заявка за авансово плащане по
Договор № 11/07/2/0/00076 от 14.03.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-268/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2017г. инвестиция в
активи публична общинска собственост
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Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението касае
противопожарния хидранта който е поставен на площада в кв. Видима. Общински
съвет трябва да го приеме този актив, за да го отдадем в последствие за стопанисване
на ВиК оператора „ВиК Ловеч”. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
П. Чорбаджийски: Становище на комисията от гласували 5/пет/ общински
съветника, от които пет „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, приехме
предложението .
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Заповядайте господи
Колев.
Мл. Колев: Колеги на комисиите не бях много запознат, но сега вече съм
запознат. Говорим за хидрант висок 175. Замислете се дали някъде Сте виждали такова
нещо? Ако му сложим една капела става плашило във Видима на центъра. Около
хидранта има около 3 квадрата разкопано, плочките са извадени. За мен това не е
сериозно отношение на ВиК към абонатите и към жителите на града, за това Ви
предлагам да не приемаме това предложение докато не бъдат извършени нормални
строително-ремонтни дейности и обекта да бъде преведен в прилично състояние.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания? Заповядайте господин Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа аз имах разговор с г-н Димитър
Сомлев по въпроса с от ремонтирване на тротоара до хидранта на площада във
Видима. Той ме увери, че е направил количества и стойности които ги е предоставил
на фирмата която поддържа тази дейност на ВиК, защото те наемат външен изпълнител
за възстановяване на асфалтови настилки е на тротоарни такива и след като се събере
определен обем от работа за тази ферма, тя тогава идва и отстранява дефектите които
те са направили при ремонтните работи които те извършват. Асфалтовите дейности
вече ги извършиха там където е разкопано, възстановени са асфалтовите повърхности.
Сега остава тази фирма да дойде и да от ремонтира тротоарите. При тях по-бавно се
случват нещата, но все пак ще се случат. Разговора който го водихме беше декември
месец. Всеки момент най-вероятно ще дойдат да от ремонтират този тротоар.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения? Заповядайте г-н Колев.
Мл. Колев: Аз предлагам да приемем инвестицията след като се извърши
ремонта и хидранта бъде въведен в стандартна височина.
Инж. Д. Кокошаров: Други предложения имате ли? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Гласуваме предложението на г-н Колев: Предложение ДП268/13.04.18 г. да бъде подложено на приемане след извършване на всички строително
- монтажни работи на инвестицията по този кран по стандарт. Който е съгласен с така
направеното предложение моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
8 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 440
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:
Предложение ДП-268/13.04.18 г. да бъде подложено на приемане след извършване
на всички строително - монтажни работи на инвестицията по този кран по
стандарт. Описан в ДП-268/13.04.18 г.
Инж. Д. Кокошаров: Подлагам на гласуване предложението на Кмета на
общината относно Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2017г.
инвестиция в активи публична общинска собственост.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме
поименно.Предложение ДП –268/13.04.2018г на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
който е съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „въздържал се”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „въздържал се”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев - „въздържал се”
Паулин Чорбаджийски – „въздържал се”
Пепа Колева – „въздържал се”
Стелиян Нунев – „въздържал се”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
3 „за”
0 „против”
7 „въздържали се”. Не се приема.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-267/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата
численост.
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници предложението
касае одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата
численост, т.е. тя се увеличава с един човек във връзка с промените в ЗМСМА на
чл.29а. Същия произтича в ал. 1 в структурата на общинска администрация се създава
самостоятелно звено, което подпомага работата на Общински съвет и на неговите
комисии и осъществява организационно, техническо и административно обслужване
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на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на Председателя на Общинския
съвет. В числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на
общинската администрация . Една щатна бройка се разкрива по чл.29а по ЗМСМА и
ще бъде отразена в общата численост на администрацията. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
Бр. Беров: Становището на комисията от общо гласували 5/пет/ общински
съветника, от които пет „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, приехме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания?Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме..Предложение ДП
–267/13.04.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, който е съгласен моля да
гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 441
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. Открива :
- 1 щатен брой Главен специалист „Общински съвет”.
2. Одобрява обща численост на общинска администрация 33 бр.,
разпределени по длъжности съгласно Приложение 1, Приложение 2 и Приложение
3, представляващи неразделна част от настоящото предложение.
3. Кметът на общината да отрази съответните корекции в длъжностното
разписание на общинската администрация.

ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-262/23.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост.
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Община Априлци е собственик на
неурегулиран поземлен имот с идентификатор 52218.635.10, с ТПТ “Земеделска”, НТП
“Овощна градина”, с площ от 48794 кв.м., местност „Издлъбник”, по КККР на
гр.Априлци, кв.Център, обл.Ловеч, актуван с акт за частна общинска собственост с №
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1545 от 31.10.2016 г. Съгласно удостоверение изх. № 6101004541/21.03.2018 г.
актуалната данъчна оценка на поземления имот е в размер на 10978,70 лв. /Десет
хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и 70 ст./. В сегашното си състояние
овощната градина е изцяло заболяла, кората на всички дървета е с лишеи и мъхове, а
имота е частично обрасъл с подраст от дървесна растителност, джанки, папрат, глог,
шипки и къпини. От експерт оценител и изготвен Доклад за извършена пазарна оценка
за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ с идентификатор
52218.635.10, съгласно който е определена справедливата пазарна оценка на имота е в
размер на 19 900,00 /Деветнадесет хиляди и деветстотин/ лева. В предвид на това, че
този имот доста дълго време не можа да намери наемател и наличието на
инвестиционен интерес спрямо него е направен проекта за решение, като предлагаме
този имот да бъде продаден.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр. Беров: Уважаеми господин председател, колеги, кмет становището на комисията
от общо гласували 5/пет/ общински съветника, от които трима „за”, нула „против” и
двама „въздържали се”, приехме предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.Предложение
ДП –262/23.03.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, който е съгласен моля
да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „против”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „против”
Стелиян Нунев – „въздържал се”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
6 „за”
2 „против”
2 „въздържали се”.Приема се .
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС и чл. 29
и чл.53, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 52218.635.10, с ТПТ “Земеделска”, НТП “Овощна
градина”, с площ от 48 794 кв.м., местност „Издлъбник”, по КККР на гр.Априлци,
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кв.Център, обл.Ловеч, актуван с акт за частна общинска собственост с № 1545 от
31.10.2016 г.
2. Одобрява доклад за извършена пазарна оценка от 28.02.2018 г. на „Ай Си
трейд консулт” ЕООД на ПИ с идентификатор 52218.635.10 и определя начална
тръжна цена в размер на 19 900,00 /Деветнадесет хиляди и деветстотин/ лева.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедурата за
продажба чрез публичен търг с явно наддаван на недвижимият имот по т. 1 и
сключи договор със спечелилия публичния търг участник.

ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП-266/12.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал.
2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа това е процедура по реда на §27 от
Закона за земеделските земи. Чрез тази процедура собствениците които до този момент
на са си възстановили земите за които имат решение на Поземлена комисия по този ред
закона им дава възможност да си ги възстановят. Окомплектовани са документите,
имат скици. Защо влизат в Общински съвет земите по чл. 19, знаем, че са общинска
собственост и ние сме длъжни след доказване на собствеността да вземем решение да
възстановим тази земя на собствениците. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр. Беров: Становището на комисията от общо гласували 5/пет/ общински
съветника, от които пет „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, приехме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Гласуваме
поименно.Предложение ДП –266/12.04.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.8 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”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 443
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с
§ 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ :
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Пенко Маринов Пенков част от
ПИ с идентификатор 52218.417.17 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с
площ 1959 кв.м., с НТП „Ливада” в местността „Драгневото”, актуван с
АЧОС № 1567/30.06.2017 г, която част е с площ 727 кв.м. и представлява
проектен имот с идентификатор 52218.417.133, съгласно скица-проект №
15-179824-23.03.2018 г. на СГКК – Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на
ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед
за отписване на частта от имота от актовите книги за общинска
собственост, съгласно чл.64, ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците
(наследниците), или на негов представител, по реда на Административно
процесуалния кодекс и служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-269/13.04.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2
и от Закона за устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори
52218.638.13 и 52218..638.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, строителен
полигон „Паздери”- частна общинска собственост
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа предложението касае процедура по
допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване
/ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за
устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори 52218.638.13 и
52218..638.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, строителен полигон „Паздери”частна общинска собственост. Поземлени имоти с идентификатори 52218.638.13 и
52218.638.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, представляват незастроени
терени в урбанизирана територия – строителен полигон „Паздери”, частна общинска
собственост. Имаме изработен ПУП, който както споделих на комисиите не смятам, че
е коректно изработен и общината евентуално ако продаде тези имоти, този ПУП ще
задължи общината да реализира улица за която средствата които ще придобие едва ли
и биха стигнали. Ако този ПУП бъде приет евентуално ще бъде преработен. Благодаря
Ви.
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Инж. Д. Кокошаров: По време на комисията е изказано становище по този
въпрос. Моля, председателя на комисията да представи становището.
Бр. Беров: Становището което изказа комисията е следното: Комисията не
приема представения вариант за допускане изработване на ПУП – ПРЗ за имоти с
идентификатори 52218.638.13 и 52218..638.11, като счита, че представеното
предложение е икономически неизгодно за общината. Становището на комисията е
подкрепено от общо гласували 4/четири/ общински съветника, от които четири „за”,
нула „против” и нула„въздържали се”.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–269/13.04.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, който е съгласен моля да
гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
0 „за”
4 „против”
6 „въздържали се”. Не се приема.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Инж. Д. Кокошаров: Има ли питания, изказвания?
Инж. Д. Кокошаров: 10 мин. почивка
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието.
Заповядайте г-н Колев.
Мл. Колев: Предлагам Ви Общински съвет да вземе следното решение:
Общински съвет възлага на Кмета на Община Априлци да осигури компетентно лице,
което да следи за изпълнението на строително-ремонтните дейности по проекта на
читалище „Бъдеще”.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по предложението на господин
Колев? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който е съгласен с така
направеното предложение от г-н Колев моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 444
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци,
РЕШИ:
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Общински съвет възлага на Кмета на Община Априлци да осигури
компетентно лице, което да следи за изпълнението на строително-ремонтните
дейности по проекта на читалище „Бъдеще”.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Г-н Чорбаджийски
заповядайте.
П. Чорбаджийски: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гости
искам да се възползвам да дам публичност на отговор на кмета, който той даде на
зададени мои въпроси. Първо аз му благодаря за изчерпателните и компетентни
отговори по трите мои въпроса. Аз в случая искам да се спра на моя втори въпрос, а
той беше следния: Колко нощувки са отчетени за месец февруари и колко биха били те
ако считаме само 9 и 10 февруари когато цялата леглова база в Априлци беше заета, а
възлиза на 1360 законни легла? Отговора на кмета е следния: За целия месец февруари
са отчетени 273,60лв. , а само за 9 и 10 февруари сумата би трябвало да бъде 810,00 лв.
Изводът мисля, че много лесно може да бъде направен колко са нощувките и колко се
отчитат. И на база на тях да се види диспропорцията в някои искания на хотелиерите
към общината. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма. С това закривам
редовното заседание на Общински съвет Априлци.

Председател
инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Десислава Петровска
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