Протокол №1
Днес 07.11.2019г. се проведе ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС - АПРИЛЦИ,
МАНДАТ 2019-2023 година.
На заседанието присъстваха всички новоизбрани общински съветници –
Даниела Петкова, Деница Николова, Димитър Кокошаров, Иван Якимов, Младен
Колев, Начо Начев, Пепа Колева, Петко Павлов, Стелиян Нунев, Събчо Лалев, Тотю
Ненов, новоизбраният кмет на община Априлци – инж. Тихомир Кукенски, г-жа Ваня
Събчева – Областен управител на област Ловеч, Даниела Димитрова – Вр. и. д. кмет на
община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, администрация и
гости.
Даниела Димитрова: Уважаеми госпожи и господа, днешното заседание е
свикано в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от областен управител на област Ловеч. Присъстват новоизбраните
общински съветници, кмет на община Априлци – инж. Тихомир Кукенски,
представители на ОИК град Априлци и граждани.
Протоколът на днешното заседание се води от Красимира Машева Коева.
Давам думата на Областния управител - Ваня Събчева.
Ваня Събчева: Уважаеми госпожи и господа, в изпълнение на чл. 23, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, преди началото на
днешното Първо заседание, новоизбраните общински съветници и кмет е необходимо
да положат клетва по чл. 32, ал. 1 от закона. Моля, всички да станат прави за
произнасяне на клетвата:

„ЗАКЛЕВАМ СЕ В ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СПАЗВАМ
КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ
ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ РЪКОВОДЯ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА
ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ДА РАБОТЯ ЗА ТЯХНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ. ЗАКЛЕХ
СЕ!”
Ваня Събчева: Заповядайте да подпишете клетвените листи. Кмет на община
Априлци – Тихомир Кукенски.
Ваня Събчева: В същото време може Председателят на ОИК да връчва
удостоверенията. Благодаря Ви за добрата организация на изборите.
Снежина Стоянова: Искам да поздравя всички присъстващи. За цялата общинска
избирателна комисия на днешния ден е чест и радост да Ви връчим тези удостоверения.
Искаме да Ви пожелаем да работите с много вдъхновение за сбъдване на мечтите на
този град.
Ваня Събчева връчва ключа на града на новоизбрания кмет на община Априлци.
Ваня Събчева: Да продължим с подписването на клетвените листи.

1

Г-жа Даниела Петкова
Г-жа Деница Николова
Г-н Димитър Кокошаров
Г-н Иван Якимов
Г-н Младен Колев
Г-н Начо Начев
Г-жа Пепа Колева
Г-н Петко Павлов
Г-н Стелиян Нунев
Г-н Събчо Лалев
Г-н Тотю Ненов
Ваня Събчева: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински съветници, скъпи гости,
дами и господа, за мен е изключителна чест, че съм с Вас днес. Случва ми се за втори
път. Априлци е невероятно място и се надявам следващият мандат да направите много
добри неща за него. Поздравявам Ви и никога недейте да забравяте защо сте тук,
защото жителите на община Априлци решиха така. Това е тяхната воля и Вие носите
цялата отговорност пред тях. Благодаря на ОИК за добрата работа. Призовавам Ви от
днес, от полагането на клетвата да не забравяте личните и партийните си пристрастия,
да обедините цялата си енергия и да я вложите в обещанията, които сте давали на
хората. Не забравяйте, че от Вашите решения зависи цялата община, зависи развитието
на малкия и среден бизнес, зависи развитието на туризма, на социалните услуги, зависи
всички да се чувстват добре и спокойни тук, да бъдат защитени. Бъдете дълновидни,
работете не с мисълта единствено за днешния и утрешния ден, работете мащабно, в
далечни хоризонти, така че поколенията, Вашите деца и внуци да се гордеят с
постигнатото от Вас. На добър час и успешен мандат.
Инж. Тихомир Кукенски: Уважаема г-жо Областен управител, уважаеми
общински съветници, скъпа администрация, гости, искам да кажа само няколко думи,
повечето от вас, които ме познават знаят, че не си падам много по думите, предпочитам
делата. Първо искам да благодаря на всички граждани на Априлци, които излязоха и
отидоха до избирателните урни и гласуваха, без значение за кого от кандидатите, които
участваха в изборната кампания. Това показва, че хората от Априлци са разбрали, че
нещата зависят от тях. Всъщност на мен това ми се иска, колкото се може повече хора
да разберат това нещо. Общината не е сградата, която виждаме на улицата. Общината
сме всички ние и ако се хванем да работим заедно, повярвайте ми може да направим
чудеса. Много ми се иска да направим от нашето родно място, място, с което нашите
деца и родители да се гордеят и съм сигурен, че ако всеки даде от себе си онова, което
умее най – добре, ще го направим и за половин мандат. На мен ми е нужна енергията на
всеки един от вас, за да направим Априлци едно прекрасно място. И както каза
архитектът, когато приемахме градоустройствения план, че ако България е Швейцария
на балканите, то Априлци е Швейцария на България. Нека наистина го направим
Швейцария на България. Благодаря Ви.
Ваня Събчева: Имате това пожелание от мен и се надявам да видя след 4
години да се е осъществило. С това всички процедури съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА
по встъпване в правомощия на Общинския съвет и кмет на община Априлци, мандат
2019-2023г., са изпълнени. Общинските съветници са в правомощията си да вземат
решения. По традиция първото заседание се ръководи от най – възрастния общински
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съветник. В състава на новоизбрания Общински съвет на община Априлци това е г-н
Събчо Лалев, на когото предоставям думата и пожелавам ползотворна работа.
Събчо Лалев: Уважаема г-жо Областен управител, уважаеми г-н Кмет, уважаеми
общински съветници, скъпа общинска администрация, уважаеми гости, позволете ми
най – напред да поздравя новоизбраните Кмет на община Априлци и общински
съветници и да си пожелаем ползотворен и успешен мандат, както и подобряването на
управлението на общината. И за всички граждани на община Априлци здраве, късмет и
успехи.
Да преминем към техническата част.
Съгласно заповедта на областния управител предлагам на вашето внимание
следния дневен ред:
1. Избор на комисия за избор на председател на Общински съвет Априлци.
2. Избор на председател на Общински съвет Априлци.
3. Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Събчо Лалев: Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС - Априлци РЕШИ да работи по следния ДНЕВЕН
РЕД. :
1. Избор на комисия за избор на председател на ОбС Априлци.
2. Избор на председател на ОбС Априлци.
3. Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и
дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Избор на комисия за избор на председател на Общински съвет Априлци.
Събчо Лалев: Позволявам си да направя предложение тази комисия да се състои
от трима члена. Има ли други предложения? Няма.
В режим на гласуване сме, комисията да се състои от трима члена:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
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С това гласуване ОбС реши комисията за избор на председател на
Общински съвет Априлци да се състои от 3 членове.
Събчо Лалев: Предлагам да има по един представител от всяка група. Очаквам
Вашите предложения за членове и председател на комисията. Г-н Нунев, заповядайте.
Стелиян Нунев: Уважаема г-жо Областен управител, уважаеми г-н Кмет,
уважаеми колеги съветници, уважаеми съграждани, от името на ПП ГЕРБ предлагаме
за член на комисията Младен Иеремиев Колев и същевременно го предлагам и за
Председател на комисията.
Начо Начев: Уважаема г-жо Областен управител, уважаеми г-н Кмет, уважаеми
колеги, предлагам Димитър Кокошаров за член на комисията.
Събчо Лалев: От името на БСП за България, аз предлагам Деница Николова.
Събчо Лалев: В режим на гласуване сме, за така направените предложения за
членове на комисията - Младен Колев, Димитър Кокошаров и Деница Николова:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС реши състава на комисията за избор на председател
на Общински съвет да бъде: Младен Колев, Димитър Кокошаров и Деница
Николова.
Събчо Лалев: В режим на гласуване сме, Председател на комисията да бъде
Младен Иеремиев Колев:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС реши председател на комисията за избор на
председател на Общински съвет да бъде Младен Колев.
Събчо Лалев: В режим на гласуване сме, Секретар на комисията да бъде Деница
Николова:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС реши секретар на комисията за избор на председател
на Общински съвет да бъде Деница Николова.
С тези гласувания ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №1
На основание чл. 21, ал. 1 т. 3, чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Избира комисия, която да проведе избора на Председател на ОбС Априлци
в състав:
Председател – Младен Колев
Секретар – Деница Николова
Член – Димитър Кокошаров
ПО ВТОРА ТОЧКА
Избор на председател на ОбС Априлци.
Младен Колев: Благодаря за гласуваното доверие. Уважаеми колеги, очаквам
предложенията за Председател на ОбС – Априлци.
Пепа Колева: Уважаема г-жо Областен управител, уважаеми г-н Кмет, уважаеми
общински съветници, уважаеми гости, от групата на общинските съветници на ПП
ГЕРБ правим предложение за Председател на Общински съвет Априлци - г-н Стелиян
Нунев. Той е от основателите на общинската структура. Председател е на общинската
структура на ПП ГЕРБ, общински съветник, избран вече трети мандат, така че смятаме,
че той може да се представи достойно като Председател на Общински съвет Априлци.
Младен Колев: Благодаря Ви, г-жо Колева. Уважаеми колеги чакам други
предложения. Заповядайте г-н Начев.
Начо Начев: Уважаема г-жо Областен управител, уважаеми г-н Кмет, уважаеми
г-н председателстващ, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости, както
всички знаем Общински съвет е политически орган на местното самоуправление и като
такъв в него се обсъждат политиките за развитие на общината. Ние от Местна
Коалиция сме дясноцентристки настроени и следваме направленията на европейската
народна партия, затова ще подкрепим кандидатурата за Председател на Общински
съвет, издигнат от ПП ГЕРБ. Благодаря.
Младен Колев: Благодаря. Други предложения? Доколкото разбирам няма. Ще
помоля останалите членове на комисията да се включат също и общинска
администрация да подготви бюлетините, пликовете и урната за гласуване. Предлагам
да гласуваме по азбучен ред. Гласуването ще става в тази стая. Урната ще бъде
поставена тук отпред. Също така и списъкът за гласувалите.
Г-жа Даниела Петкова
Г-жа Деница Николова
Г-н Димитър Кокошаров
Г-н Иван Якимов
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Г-н Младен Колев
Г-н Начо Начев
Г-жа Пепа Колева
Г-н Петко Павлов
Г-н Стелиян Нунев
Г-н Събчо Лалев
Г-н Тотю Ненов
Комисията проведе процедура по избор на Председател на ОбС Априлци.
Гласуването се проведе от присъстващите общински съветници.
Младен Колев: Уважаема г-жо Областен управител, уважаеми г-н Кмет,
уважаеми колеги, общинска администрация, скъпи гости, комисията в състав Младен
Колев, Димитър Кокошаров и Деница Николова откриха в урната 11 плика с 11
действителни бюлетини и 11 гласували за г-н Стелиян Нунев. Нека честитим на новия
Председател на ОбС – Априлци новата му длъжност. Нека той заеме своето място.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №2
На основание чл. 21, ал.1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
Избира за Председател на ОбС Априлци Стелиян Пенков Нунев.
Събчо Лалев: Каня новоизбрания Председател на Общински съвет да заеме
своето място.
Стелиян Нунев: Уважаема г-жо Областен управител, уважаеми г-н Кмет,
уважаеми колеги, дами и господа, уважаеми съграждани, аз първо искам да кажа
няколко думи. Няма какво да крия, просто развитието на избора ме притесни. Притесни
ме най – вече доверието, което ми се оказа от всички политически сили, защото това
доверие неименуемо поражда и отговорности и аз тази отговорност съм я разбрал още
веднага, след като приключи изборния ден и бяха обявени резултатите. Искам първо да
благодаря на колегите от ГЕРБ, че направиха номинацията ми за Председател на ОбС.
Искам да благодаря и на колегите от Местната коалиция за подкрепата и на колегите от
БСП. Това ме задължава да бъда една обединяваща фигура в ОбС, да организирам така
нещата между отделните групи и общинска администрация да могат, за да се получат
определени резултати. На срещите, които провеждахме с избирателите усетих едно бих
казал негативно мнение срещу ОбС като цяло. Много ми се иска заедно този мандат да
работим по този въпрос и да докажем, че това не е така. Да поставим ОбС на мястото,
където го е определило законодателството, а именно да провежда политиките за
развитието на община Априлци. Накрая искам да пожелая на всички много здраве и
много успех в работата. Бъдете живи и здрави.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА
Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Стелиян Нунев: Уважаема г-жо Областен управител, г-н Кмет, колеги, дами и
господа гости, първо трябва да уточним от колко човека ще бъдат комисиите, след това
състава, избор на председател, избор на секретар и не трябва да забравяме, че тази
комисия е временна, трябва да определим и нейния мандат. Очаквам Вашите
предложения от колко членове да бъде комисията. Г-н Ненов, заповядайте.
Тотю Ненов: Уважаема г-жо Областен управител, г-н Кмет, колеги общински
съветници, дами и господа, предлагам комисията да се състои от трима членове.
Стелиян Нунев: Други предложения има ли относно състава на комисията?
Мисля, че е добре комисията да има квотен принцип. Г-н Колев, заповядайте.
Младен Колев: Моето предложение е комисията да се състои от пет членове.
Стелиян Нунев: Други предложения има ли? Няма.
Стелиян Нунев: В режим на гласуване сме, комисията да се състои от 5 членове:
Гласували 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
Стелиян Нунев: В режим на гласуване сме, комисията да се състои от 3 членове:
Гласували 11 общински съветници
2 „за”
0 „против”
9 „въздържали се” Не се приема.
С това гласуване ОбС реши временната комисията за изработване на
ПОДОС да се състои от 5 членове.
Стелиян Нунев: Очаквам Вашите предложения, относно състава на комисията.
Младен Колев: Предлагам трима членове от нашата група – Пепа Колева, Иван
Якимов и Петко Павлов. За председател на комисията предлагам Пепа Колева.
Стелиян Нунев: Други предложения?
Събчо Лалев: Предлагам за член от БСП за България - Деница Николова.
Димитър Кокошаров: Предложението от Местна Коалиция е Начо Начев.
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Стелиян Нунев: Други предложения? Няма.
Стелиян Нунев: В режим на гласуване сме така номинираните лица да станат
част от състава на комисията:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС реши състава на временната комисия за изработване
на ПОДОС да бъде : Пепа Колева, Иван Якимов, Петко Павлов, Деница Николова и
Начо Начев.
Стелиян Нунев: Номинации за председател на временната комисия. Вече имаме
една номинация от г-н Младен Колев председател на комисията да бъде г-жа Пепа
Колева. Имате ли други предложения? Няма.
Стелиян Нунев: В режим на гласуване сме, председател на временната комисия
да бъде г-жа Пепа Колева:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС реши председател на временната комисия за
изработване на ПОДОС да бъде: Пепа Колева.
Стелиян Нунев: Номинации за секретар на временната комисия.
Младен Колев: Предлагам Иван Якимов за секретар на комисията.
Стелиян Нунев: Други предложения? Няма.
Стелиян Нунев: В режим на гласуване сме, секретар на временната комисия да
бъде Иван Якимов:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС реши секретар на временната комисия за изработване
на ПОДОС да бъде : Иван Якимов.
Стелиян Нунев: Нека честитим на комисията и да им пожелаем ползотворна
работа.
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Стелиян Нунев: Следващият въпрос е какъв мандат да има тази временна
комисия. Тя трябва да има и срок. Аз Ви предлагам срокът на временната комисия да
бъде 2 месеца, като до произнасянето на комисията да се действа по стария правилник
на ОбС. Ако комисията бъде готова по – рано, съответно по – рано ще внесем и
правилника за гласуване. Други предложения относно срокът на комисията имали?
Няма.
Стелиян Нунев: В режим на гласуване сме срокът на временната комисия да
бъде 2 месеца:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С проведените гласувания ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №3
На основание чл. 21 ал.1, т. 1 и чл. 48 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Определя броя на временната комисия - 5 членове
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Избира Временна комисия в състав :
Пепа Колева
Иван Якимов
Петко Павлов
Деница Николова
Начо Начев
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Избира за Председател на Временната комисия - Пепа Колева.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Избира за Секретар на Временната комисия - Иван Якимов
9

Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Определя мандат на Временната комисия от два месеца да изготви проект
на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.
До приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет Априлци за мандат 2019-2023 година, да осъществява работата си по
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Априлци за мандат
2015-2019 година.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев: Очаквам предложения за дата за насрочване на комисията.
Пепа Колева: Предлагам заседаването на комисията да бъде след една седмица
на 14.11.2019г.
Стелиян Нунев: Други предложения? Г-н Колев, заповядайте.
Младен Колев: Моето предложение е комисията да се събере за своето първо
заседание в понеделник 11.11.2019г.
Стелиян Нунев: Други предложения? Няма.
Стелиян Нунев: В режим на гласуване сме първото заседание на временната
комисия да бъде на 11.11.2019г.:
Гласували 11 общински съветници
8 „за”
2 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
Стелиян Нунев: В режим на гласуване сме първото заседание на временната
комисия да бъде на 14.11.2019г.:
Гласували 11 общински съветници
5 „за”
1 „против”
5 „въздържали се” Не се приема.
С това гласуване ОбС реши временната комисия да се събере за своето първо
заседание на 11.11.2019г.
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Стелиян Нунев: Имате ли някакви въпроси? Няма. С това смятам дневния ред за
изчерпан. Закривам заседанието на Общински съвет - Априлци.

Председател
Стелиян Нунев
Председателстващ:
Събчо Лалев
ПРОТОКОЛ
Красимира Коева
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