ПРОТОКОЛ №3
Днес, 28.11.2019г. от 13:30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – Стелиян Нунев, Даниела Петкова, Деница Николова, Димитър
Кокошаров, Иван Якимов, Младен Колев, Начо Начев, Пепа Колева, Петко Павлов,
Стелиян Нунев, Събчо Лалев, Тотю Ненов.
Присъстват още: Инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община Априлци,
Владимир Станев – Кметски наместник с. Велчево, Росица Дочева – Кметски
наместник с. Драшкова поляна, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци,
Добромир Теодосиев - Директор на Дирекция „ФСДАПИО”, гости.
С. Нунев: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Кмет, уважаема
администрация, уважаеми гости, откривам редовно заседание на Общински съвет
Априлци на 28.11.2019г.
С. Нунев: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Предложение ДП-477/11.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №1181/04.10.2019г. от Петрана Миткова Станева за отпускане
на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено
вследствие на възникнал пожар.
2. Предложение ДП-1/12.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – 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. №2/07.11.2019г. от Областен управител на област Ловеч, относно
Определяне на представители в Областния съвет за развитие на област Ловеч.
4. Предложение ДП-2/14.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2020г.
5. Предложение ДП-3/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Актуализация на бюджета на Община Априлци.
6. Предложение ДП-4/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета
на община Априлци.
7. Предложение с Вх. №18/15.11.2019г. от Стелиян Нунев – Председател на Общински
съвет Априлци, относно Определяне продължителността на работното време на
председателя на Общински съвет Априлци.
8. Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация при община Априлци.
9. Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор
52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с
идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
10. Предложение ДП-479/22.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2,
т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр.62 от 2010г.).
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11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
С. Нунев: В администрацията е постъпило писмо от Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България с Вх. №23/20.11.2019г.
Традиция е и община Априлци да членува в това сдружение. Пред Вас е и проектът за
решение.
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие Председателят на Общински съвет Априлци да членува в
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република
България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в
частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за
членски внос и участие в нетърговски организации”.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, Писмо с Вх. №23/20.11.2019г., относно
членство на Председателя на Общински съвет Априлци в Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България за мандат 2019 – 2023г. да
влезе като точка 11 в дневния ред:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С. Нунев: Имате ли други предложения за допълнение на дневния ред? Няма.
С. Нунев: Зачитам проекта за дневен ред:
1. Предложение ДП-477/11.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №1181/04.10.2019г. от Петрана Миткова Станева за отпускане
на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено
вследствие на възникнал пожар.
2. Предложение ДП-1/12.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – 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. №2/07.11.2019г. от Областен управител на област Ловеч, относно
Определяне на представители в Областния съвет за развитие на област Ловеч.
4. Предложение ДП-2/14.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2020г.
5. Предложение ДП-3/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Актуализация на бюджета на Община Априлци.
6. Предложение ДП-4/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета
на община Априлци.
7. Предложение с Вх. №18/15.11.2019г. от Стелиян Нунев – Председател на Общински
съвет Априлци, относно Определяне продължителността на работното време на
председателя на Общински съвет Априлци.
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8. Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация при община Априлци.
9. Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор
52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с
идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
10. Предложение ДП-479/22.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2,
т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр.62 от 2010г.).
11. Писмо с Вх. №23/20.11.2019г., относно членство на Председателя на Общински съвет
Априлци в Националната асоциация на председателите на общински съвети в
Република България за мандат 2019 – 2023г.
12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
С. Нунев: В режим на гласуване сме за така предложения Дневен ред:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-477/11.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №1181/04.10.2019г. от Петрана Миткова
Станева за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за
имущество, загубено вследствие на възникнал пожар.
2. Предложение ДП-1/12.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – 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. №2/07.11.2019г. от Областен управител на област Ловеч, относно
Определяне на представители в Областния съвет за развитие на област Ловеч.
4. Предложение ДП-2/14.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2020г.
5. Предложение ДП-3/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Актуализация на бюджета на Община Априлци.
6. Предложение ДП-4/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на
Кмета на община Априлци.
7. Предложение с Вх. №18/15.11.2019г. от Стелиян Нунев – Председател на
Общински съвет Априлци, относно Определяне продължителността на работното
време на председателя на Общински съвет Априлци.
8. Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация при община Априлци.
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9. Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с
идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни
обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и
52218.512.379.1.3.
10. Предложение ДП-479/22.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда
на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
11. Писмо с Вх. №23/20.11.2019г., относно членство на Председателя на Общински
съвет Априлци в Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България за мандат 2019 – 2023г.
12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-477/11.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №1181/04.10.2019г. от Петрана Миткова Станева за
отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество,
загубено вследствие на възникнал пожар.
С. Нунев: Г-н Кукенски, заповядайте.
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, уважаеми гости, предложението е относно Заявление с вх.
№1181/04.10.2019г. от Петрана Миткова Станева за отпускане на еднократна
финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено вследствие на
възникнал пожар. В тази връзка предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на
жители на Община Априлци, да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер
на 300 /триста/ лева. Благодаря.
С. Нунев: Моля председателят на комисията да представи становище.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, г-н Кмет,
гласували 7 /седем/ общински съветници, от които седем гласа „за”, нула „против” и
нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
С. Нунев: Имате ли изказвания, питания, становища по тази точка? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-477/11.10.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Заявление с вх. №1181/04.10.2019г.
от Петрана Миткова Станева за отпускане на еднократна финансова помощ за
покриване на разходи за имущество, загубено вследствие на възникнал пожар:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.

4

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №7
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника
за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013г., изменен с Решение №317 от Протокол
№25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/
лева на Петрана Миткова Станева.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-1/12.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община
Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
С. Нунев: Давам думата на г-н Кукенски.
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми гости предложението е относно Определяне позицията и мандата на
представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
В Общинска администрация - гр. Априлци са получени писма с Вх.
№1543/04.11.2019 г. и №1636/12.11.2019 г. от Председателя на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч, с които свиква извънредно
заседание на Общото събрание на 09.12.2019г. от 11:00 часа. С писмата се предоставят
проект на дневен ред, по който ще се проведе заседанието, актуалното разпределение
на гласовете, проект на бюджет за 2020 г. и писмена обосновка към него на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч,
както и размера на дължимата вноска от всяка община.
Към настоящото предложение прилагам копия на писма с Вх. №1543/04.11.2019
г. и №1636/12.11.2019 г. в Община Априлци и приложения към тях.
В тази връзка е направеният проект за решение:
 Упълномощава инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци да
представлява Община Априлци за Мандат 2019 - 2023 г. в Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч.
 Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан с писмо с Вх.
№1543/04.11.2019г.
 Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч за 2020 г., съгласно чл.20, ал.3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева.
 Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община
Априлци да гласува съобразно интересите на община Априлци по т.2 от дневния
5

ред, описан в писмо с Вх. №1543/04.11.2019г.
С. Нунев: Моля председателят на комисията да представи становище.
П. Колева: Гласували 7 /седем/ общински съветници, от които седем гласа „за”,
нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
С. Нунев: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно, Предложение ДП1/12.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно
Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо
събрание на Асоциацията по ВиК:
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №8
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 инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци да
представлява Община Априлци за Мандат 2019 - 2023 г. в Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч.
2. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на
община Априлци да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан
с писмо с Вх. № 1543/04.11.2019 г.
3. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на
община Априлци да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на решение за
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препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч за 2020
г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, в размер на 18 000
(осемнадесет хиляди) лева.
4. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на
община Априлци да гласува съобразно интересите на община Априлци по т. 2
от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 1543/04.11.2019 г.
Излиза Димитър Кокошаров.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх. №2/07.11.2019г. от Областен управител на област Ловеч, относно
Определяне на представители в Областния съвет за развитие на област Ловеч.
С. Нунев: Уважаеми общински съветници, г-н Кмет, писмото е относно
Определяне на представители в Областния съвет за развитие на област Ловеч.
С. Нунев: Моля председателят на комисията, да представи становище.
П. Колева: В комисията по БФ беше разгледано писмо с Вх. №2/07.11.2019г. от
Областен управител на област Ловеч, относно Определяне на представители в
Областния съвет за развитие на област Ловеч. В комисията се направи предложение
представител да бъде Председателят на Общински съвет – г-н Нунев. Гласували 7
/седем/ общински съветници, от които седем гласа „за”, нула „против” и нула
„въздържали се”, комисията прие предложението.
С. Нунев: Имате ли изказвания, предложения по този въпрос? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно, Писмо с Вх.
№2/07.11.2019г. от Областен управител на област Ловеч, относно Определяне на
представители в Областния съвет за развитие на област Ловеч:
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
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Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №9
На основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.5, ал.1, т.14
от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
Определя за свой представител в състава на Областния съвет за развитие
на област Ловеч Председателя на Общински съвет Априлци – г-н Стелиян Нунев.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-2/14.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2020г.
С. Нунев: Заповядайте, г-н Кукенски.
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми гости, предложението е относно Приемане на програма за развитие на
читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен
календар за 2020г. Съгласно чл. 26 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища
Председателите на народните читалища на територията на съответната община
ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета на общината предложения за
своята дейност през следващата година. Кметът внася направените предложения в
общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната
дейност в съответната община. В тази връзка предлагам следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за народните читалища, Общински съвет - Априлци приема Програма за развитие на
читалищната дейност на Община Априлци за 2020 г. и Общински културен календар
за 2020 г. Благодаря.
С. Нунев: Моля председателят на комисията, да представи становище.
П. Колева: Гласували 7 /седем/ общински съветници, от които седем гласа „за”,
нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
С. Нунев: Имате ли изказвания по тази точка?
П. Павлов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми гости, тук имаме трима председатели на читалища. Аз мисля, че те не трябва
да присъстват и да гласуват.
С. Нунев: Благодаря Ви. Заповядайте, г-н Колев.
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М. Колев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми
г-н Кмет, уважаеми гости, правя самоотвод и няма да гласувам.
Н. Начев: : Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми
г-н Кмет, уважаеми гости, аз също правя самоотвод. Няма да гласувам по тази точка.
Д. Николова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, уважаеми гости, мое лично мнение е, че конфликт на интереси
няма, тъй като не става въпрос за разпределяне на държавна субсидия към читалища,
но за да избегнем повече дискусии, също правя самоотвод.
С. Нунев: Благодаря Ви. Имате ли други изказвания? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-2/14.11.2019г. от инж.
Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Приемане на програма за
развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински
културен календар за 2020г.:
Гласували общо 7 общински съветници
7 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №10
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 1 и ал. 2
от Закона за народните читалища, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност на Община Априлци
за 2020 г. и Общински културен календар за 2020 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-3/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Актуализация на бюджета на Община Априлци.
С. Нунев: Заповядайте, г-н Кукенски.
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми гости, във връзка с извършен анализ на разходите по отчета на бюджет
2019г. към 31.10.2019 г. и възникнали потребности, Ви предлагам вътрешни
компенсирани промени в разходната част на бюджет 2019 г. на Община Априлци,
изразяващи се в следното:
С писмо на министерство на финансите с изх. № ФО-9/22.04.2019 г. е намалено
бюджетното взаимоотношение на Община Априлци с ЦБ с 80 408 лв. Корекцията е във
връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от
държавата дейности по данни на националната електронна информационна система на
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Министерство на образованието и науката към 01.01.2019 г., конкретно намаление на
броя на обучаващите се деца и ученици в ДГ „Априлче” и СУ „В. Левски”. Горното
налага извършването на вътрешни компенсирани промени в разходната част на
бюджет 2019 г. на Община Априлци, а именно увеличение с 3000 лв. на § 01-01
„Заплати на персонала по трудови правоотношения” в държавни дейности,
дофинансирани с местни приходи - Дейност 311 „Детски градини”. Посочената
промяна да е за сметка на намаление на § 00-98 „Резерв” в местна дейност 865 „Други
дейности по туризма” със същата сума;
С писмо на министерство на финансите с изх. № ФО-8/18.04.2019 г. е намалено
бюджетното взаимоотношение на Община Априлци с ЦБ с 1512 лв. Промяната е във
връзка с промяна на натуралните показатели за делегирани от държавата дейности във
функция „Здравеопазване”. През бюджетната година в държавна дейност 437 „Здравен
кабинет в детски градини и училища” са изплатени на персонала обезщетения с
характер на възнаграждение, поради непредвидени обстоятелства. На база на горното
предлагам увеличение с 2200 лв. на § 02-08 „Обезщетения с характер на
възнаграждение” в държавни дейности, дофинансирани с местни приходи - дейност
437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”. Посочената промяна да е за сметка
на намаление на § 00-98 „Резерв” в местна дейност 865 „Други дейности по туризма”
със същата сума. Промените са отразени в предложения актуализиран годишен план на
разходната част по бюджета на общината за 2019 г.
Предлагам Общински съвет гр. Априлци да приеме следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.44 ал.1 т.5, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.124, ал. 2 и ал. 4 от ЗПФ, чл. 37 ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Приема изменения по разходната част на бюджета на Община Априлци за
2019 г, съгласно приложение №1.
С. Нунев: Моля председателят на комисията да представи становище.
П. Колева: Гласували 7 /седем/ общински съветници, от които шест гласа „за”,
нула „против” и един „въздържал се”, комисията прие предложението.
С. Нунев: Имате ли изказвания, предложения? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно, Предложение ДП3/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно
Актуализация на бюджета на Община Априлци:
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
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Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №11
На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.44 ал.1 т.5, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 2 и ал. 4 от ЗПФ, чл. 37 ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на
община Априлци, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема изменения по разходната част на бюджета на Община Априлци
за 2019 г, съгласно приложение №1.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-4/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета
на община Априлци.
С. Нунев: Заповядайте, г-н Кукенски.
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми гости, предложението е относно Определяне на основно месечно трудово
възнаграждение на Кмета на община Априлци. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка
с чл. 5, ал. 16 на Постановление № 67/2010 г., също така на база на проектобюджета за
2020г. на Република България и фиксираните в него разходи за делегирани от
държавата дейности и посочените в този бюджет разходи за общинска администрация,
предлагам следния проект за решение:
1 . Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община
Априлци в размер на 2600 лв., считано от 07.11.2019 година.
С. Нунев: Моля председателят на комисията да представи становище.
П. Колева: Гласували 7 /седем/ общински съветници, от които седем гласа „за”,
нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
С. Нунев: Имате ли изказвания, предложения, въпроси? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-4/15.11.2019г. от инж.
Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Определяне на основно
месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци:
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Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №12
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл. 5, ал. 16 на Постановление
№ 67/2010 г., Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община
Априлци в размер на 2600 лв., считано от 07.11.2019 година.
ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение с Вх. №18/15.11.2019г. от Стелиян Нунев – Председател на Общински
съвет Априлци, относно Определяне продължителността на работното време на
председателя на Общински съвет Априлци.
С. Нунев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми
гости, предложението е относно Определяне продължителността на работното време
на председателя на Общински съвет Априлци. Правя това предложение във връзка с
това, че работя и на друго място, затова молбата ми към Общински съвет е да гласува
проекта за решение за непълно работно време от четири часа дневно при ненормиран
работен ден.
С. Нунев: Моля председателят на комисията, г-жа Колева, да представи
становище.
П. Колева: Гласували 7 /седем/ общински съветници, от които седем гласа „за”,
нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
С. Нунев: Имате ли въпроси, изказвания? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, Предложение с Вх. №18/15.11.2019г. от
Стелиян Нунев – Председател на Общински съвет Априлци, относно Определяне
продължителността на работното време на председателя на Общински съвет Априлци:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №13
На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ,
Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Определя на Председателя на Общински съвет – Априлци непълно работно
време от четири часа дневно при ненормиран работен ден, считано от
07.11.2019 година.
ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация при община Априлци.
С. Нунев: Предлагам да гласуваме правилника глава по глава. Който има
някакви предложение, съответно да ги поставя и да се гласува цялата глава. Да
отбележа, че в момента изработваме нов правилник, не променяме стар. Ползваме
стария за база, но реално изработваме нов.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, правилникът да се гласува първо глава по
глава и след това целият:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С. Нунев: ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми гости, беше разгледана глава първа на комисията. Стъпихме върху
правилника от предходния мандат. Имаше предложение за допълнение в чл.5, ал.7
„Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на
обществения посредник с мнозинство от не по-малко от 8 /осем/”. Ние
добавяме текстът „общински съветници”. Едно малко допълнение от две думи.
С. Нунев: Имате ли други предложения относно глава първа? Няма. Г-жо
Колева заповядайте за становище на комисията.
П. Колева: Проектът за решение на комисията е „Приема ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 20192023г.” като включва направеното допълнение. Прие се с 5 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържали се”.
Влиза Димитър Кокошаров
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С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №14
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: ВТОРА - КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
П. Колева: Тук имахме предложение в чл. 14, ал.1, т.3. „влизане в сила на
акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”. Тук сме
поставили новото наименование на закона, за да бъде актуален и нашият правилник.
Други предложения нямаше в тази глава.
С. Нунев: Имате ли други предложения по глава втора? Няма. Г-жа Колева за
становището.
П. Колева: Становището на комисията – гласували 5 общински съветници, от
които 5 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ВТОРА - КОНСТИТУИРАНЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №15
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ВТОРА - КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 2023г.”
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С. Нунев: ГЛАВА ТРЕТА - РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
П. Колева: Тук се направи предложение в чл.18, ал.1 „Председателят на
общинския съвет получава възнаграждение 90 на сто от заплатата на кмета на
общината при пълен 8 часов работен ден, а при непълен работен ден се
определя пропорционално на работното му време определено от Общинския
съвет”. В чл.19, ал.1 също беше направено предложение „Общинският съвет
има право да избере заместник - председател на обществени начала”. Това
бяха предложенията по глава трета.
С. Нунев: Имате ли други предложения по глава трета?
Д. Кокошаров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, г-н
Кмет, гости, „ОбС има право да избере заместник - председател”. Този правилник
определя един или двама заместник – председатели и също така не може на
обществени начала. Той е съветник и получава възнаграждение като такъв.
П. Колева: Изглежда, че още миналият мандат не сме признали този факт. Така
е гласял правилникът и затова не сме го променили сега. Ако предлагате да отпадне
нямам нищо против.
Д. Кокошаров: Моето предложение е да бъде „Общинският съвет избира
един заместник - председател на Общински съвет Априлци”. А всъщност може
да не го избере, ако няма кой да се кандидатира.
М. Колев: Уважаеми колеги, предлагам 10 мин. почивка.
С. Нунев: В режим на гласуване сме за 10 минути почивка:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С. Нунев: Подновявам заседанието.
Д. Николова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, г-н
Кмете, моето предложение, относно чл.19, ал.1 е текстът да гласи „Общинският съвет
може да избере един заместник-председател”, като се позовавам на ЗМСМА.
Това за мен дава възможност да се реши дали ще има заместник –
председател или не.
С. Нунев: Благодаря Ви. Аз имам предложение. В чл.18 комисията е предложила
„Председателят на общинския съвет получава възнаграждение 90 на сто от
заплатата на кмета на общината при пълен 8 часов работен ден, а при непълен
работен ден се определя пропорционално на работното му време определено
от Общинския съвет”. Моето предложение е да бъде 70 на сто, колкото е било
досега. Това, че съм на 4 часа няма никакво значение. Като чета
предложението на комисията имам чувството, че се предлага, заради моят
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случай. За мен реално е да си остане 70%. Ако стане смяна на председателя и
той си е на 8 часа не е нормално да взима такива проценти. Благодаря.
С. Нунев: Имате ли други предложения? Няма. Г-жо Колева, заповядайте за
становище.
П. Колева: Становището на комисията – гласували 5 общински съветници, от
които 5 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, чл. 18, ал.1 „Председателят на
общинския съвет получава възнаграждение 70 на сто от заплатата на кмета на
общината при пълен 8 часов работен ден, а при непълен работен ден се
определя пропорционално на работното му време определено от Общинския
съвет”:
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, предложенеито на комисията, чл. 18, ал.1
„Председателят на общинския съвет получава възнаграждение 90 на сто от
заплатата на кмета на общината при пълен 8 часов работен ден, а при непълен
работен ден се определя пропорционално на работното му време определено
от Общинския съвет”:
Гласували общо 11 общински съветници
2 „за”
0 „против”
9 „въздържали се” Не се приема.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, предложението на г-жа Николова, в чл.19,
ал.1 „Общинският съвет може да избере един заместник-председател”:
Гласували общо 11 общински съветници
4 „за”
0 „против”
7 „въздържали се” Не се приема.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, предложението на г-н Кокошаров, чл.19,
ал.1 „Общинският съвет избира един заместник - председател на Общински
съвет Априлци”
Гласували общо 11 общински съветници
6 „за”
2 „против”
3 „въздържали се” Приема се.
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С. Нунев: В режим на гласуване сме, предложението на комисията, чл. 19, ал.1
„Общинският съвет има право да
избере
заместник-председател
на
обществени начала”:

Гласували общо 11 общински съветници
0 „за”
0 „против”
11 „въздържали се” Не се приема.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ТРЕТА - РЪКОВОДСТВО НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
1 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №16
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ТРЕТА - РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: Преминаваме към ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.
П. Колева: Тук се направи предложение по чл.23, ал.3 „Общият размер на
възнаграждението на общинския съветник за един месец да бъде 65 на сто от средната
брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец в община
Априлци”. Другото предложение е в чл.25. Става дума за пълномощията на общинския
съвет, кога се прекратяват предсрочно. Предложено е допълнение в т.2 „когато е
осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от
общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност”.
С. Нунев: Становището не комисия.
П. Колева: Становището на комисията – гласували 5 общински съветници, от
които 5 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”, като предложението за 65% не
беше подкрепено.
С. Нунев: В режим на гласуване сме за 5 минути почивка:
Гласували общо 11 общински съветници
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11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С. Нунев: Подновявам заседанието.
Д. Кокошаров: Моето предложение е общинските съветници да не получават
възнаграждение. Всички се клехме да работим за нашата прекрасна котловина, за
благополучието на всички хора, да се развива нашата община.
М. Колев: Моето предложение е да си останат 60%. Г-н Кокошаров за 4 години
можеше да предложи неговото виждане.
С. Нунев: Други предложения? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, предложението на г-н Кокошаров,
общинските съветници да не получават възнаграждение:
Гласували общо 11 общински съветници
2 „за”
0 „против”
9 „въздържали се” Не се приема.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИК, като в чл. 23, ал.3 възнаграждението да бъде 60 на сто от средната
брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец в
община Априлци и в чл. 25, ал.1, т.2 да гласи „когато е осъден с влязла в сила
присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на
лишаване от право да заема държавна длъжност;”:
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №17
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: Преминаваме към ГЛАВА ПЕТА - ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. НАКАЗАНИЯ.
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П. Колева: В глава пета нямаше предложения. Проектът остава същият, както е
в предходния мандат. Становището на комисията – гласували 5 общински съветници,
от които 5 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”.
С. Нунев: Имате ли предложения по глава пета? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ПЕТА - ПОВЕДЕНИЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. НАКАЗАНИЯ.:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №18
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ПЕТА - ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. НАКАЗАНИЯ на „Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: ГЛАВА ШЕСТА - ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ.
П. Колева: В тази глава също нямаше предложения. Становището на комисията
– гласували 5 общински съветници, от които 5 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали
се”.
С. Нунев: Имате ли предложения по глава шеста? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ШЕСТА - ГРУПИ НА
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №19
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
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Приема ГЛАВА ШЕСТА - ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: ГЛАВА СЕДМА - КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
П. Колева: Предложението на комисията е в чл.46, ал.4 двете комисии – БФ и
ТСУ да бъдат съставени от 7 членове. В чл. 48 да се направи нова ал.4 „Броя на
членовете на всяка комисия е нечетен”. В чл.56 текстът да гласи „Становищата на
постоянните комисии се докладват от председателите или секретарите на
постоянните комисии”.
С. Нунев: Имате ли предложения по глава шеста?
Д. Кокошаров: При комисиите от 7 членове има едно неудобство. Трябва да са
събрани поне четирима човека. В предния мандат няколко пъти комисията по БФ не се
е събирала. При седем човека как ще направим квотния принцип?
Д. Николова: 5:1:1.
Д. Кокошаров: По въпроса за възнаграждението. Ако си в повече комисии и
отсъстваш, възнаграждението е по – малко. За становището на постоянните комисии
обикновено се стремим, когато председателят го няма, секретарят да присъства.
Според мен е хубаво да остане „или член на комисията”, защото може и секретарят да
отсъства.
П. Павлов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, г-н
Кмет, подкрепям г-н Кокошаров. И според мен по – малкият брой членове в комисиите
е по – удачен. Мисля, че трябва да си останат както са били.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, предлагам 10 минути почивка:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С. Нунев: Подновявам заседанието. Имате ли други предложения? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, предложението на г-н Кокошаров,
„Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите,
секретарите или член на постоянните комисии”:
Гласували общо 10 общински съветници
8 „за”
0 „против”
2 „въздържали се” Приема се.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА СЕДМА - КОМИСИИ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ с направените промени:
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Гласували общо 10 общински съветници
9 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №20
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА СЕДМА - КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: ГЛАВА ОСМА - ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
П. Колева: В глава осма имаме три допълнения към проекта, който ни беше
даден за разглеждане. В чл.83, ал.2 „Всеки гражданин може да се изкаже в рамките
на 10 /десет/ минути”, което не беше подкрепено. Чл.87, ал.2, т.2 комисията
предлага да гласи „при поименно извикване по азбучен ред и отговор „за”, „против”,
„въздържал се”’. Това е прието с 5 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”. И
същият член т.3 предложение да отпадне „саморъчно подписване” – становището
на комисията - 5 гласа „за”, 0 „против”, 0 „въздържали се”.
С. Нунев: Имате ли предложения по глава осма? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ОСМА - ПЛАНИРАНЕ,
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №21
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ОСМА - ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
Влиза Димитър Кокошаров.
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С. Нунев: ГЛАВА ДЕВЕТА - ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
П. Колева: В глава девета комисията няма предложения. Становището на
комисията – гласували 5 общински съветници, от които 5 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържали се”.
С. Нунев: Имате ли предложения? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ДЕВЕТА - ВНАСЯНЕ,
ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №22
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ДЕВЕТА - ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: ГЛАВА ДЕСЕТА - КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА
ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ.
П. Колева: В глава десета имаме предложение на комисията чл. 121, ал.1 да
гласи: „Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на
общинския съвет и внася в общинския съвет информация за изпълнението им
4 /четири/ пъти годишно – на три месеца. Информацията обхваща решенията
на Общински съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно
изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за
тяхното изпълнение”. В ЗМСМА е два пъти годишно. Становището на
комисията - гласували 5 „за”, 0 „против”, 0 „въздържали се”.
С. Нунев: Имате ли изказвания, предложения, въпроси?
Д. Кокошаров: 4 пъти отчет за изпълнението на решенията са много. Има 14 дни
да влезе в сила. 2 пъти е достатъчно. Също така за заповедите, които кмета предоставя
в деловодството на общински съвет в 3 – дневен срок да се направи дневник, за да се
завеждат.
П. Колева: Уважаеми колеги, това, че в предния правилник е имало шест пъти
годишно да се внася отчет и не е правено, това е друг въпрос. Когато говорим да се
22

внася не говорим за решенията, които сме взели вчера, а за тези, които са влезли в сила
и тече тяхното изпълнение. И ако не се изпълнява, защо не се изпълнява. Така че 4
пъти годишно е съвсем нормален срок и кмета може да намери подходящият момент за
кои решения кога да се отчете.
Д. Кокошаров: Оттеглям предложението си.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ДЕСЕТА - КОНТРОЛ ВЪРХУ
АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №23
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ДЕСЕТА - КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА
ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат
2019-2023г.”
С. Нунев: ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

МЕЖДУ

П. Колева: В глава единадесета имаме предложение на комисията чл. 134, ал.2
да гласи: „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 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПОДОС по
предложение на председателя на общинския съвет”. В предния правилник беше
посочен чл. 21, ал. 1, т. 2, но не пишеше от къде. Ние сме го цитирали. Становището на
комисията – гласували 5 общински съветници, от които 5 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържали се”.
С. Нунев: Имате ли предложения? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
23

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №24
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
П. Колева: В глава дванадесета имаме предложение на комисията в чл. 138, ал.1
да гласи „Общините могат да си сътрудничат помежду си, с органите на
изпълнителната власт, с юридически или физически лица и да създават
сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да
възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия”. Тук
променихме „областите” с „органите на изпълнителната власт”.
Становището на комисията – гласували 5 общински съветници, от които 5 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”.
С. Нунев: Имате ли предложения? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ОБЩИНСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №25
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА - МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ.
П. Колева: В глава тринадесета нямаме предложения, относно проекта, който ни
беше предоставен за разглеждане.
Становището на комисията – гласували 5 общински съветници, от които 5 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”.
С. Нунев: Имате ли предложения, изказваня? Няма.
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С. Нунев: В режим
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ:

на

гласуване

сме,

ГЛАВА

ТРИНАДЕСЕТА

-

Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №26
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА - МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ.
П. Колева: В глава четиринадесета комисията предложи да се запише § 5. Този
правилник е приет с Решение №….. на Общински съвет Априлци, Протокол №
………
Становището на комисията – гласували 5 общински съветници, от които 5 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”.
С. Нунев: Имате ли предложения?
Д. Кокошаров: Предлагам в глава четиринадесета §2 да отпадне, защото с
годините сме натрупали грешка. Всеки правилник си е за мандата. Това не е
наредба.
С. Нунев: Фактически трябва да отпаднат и §2 и 3.
Д. Кокошаров: Да.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, да отпаднат параграф 2 и 3, а параграф 4 да
стане параграф 2 като претърпи редакция. „Този правилник е приет с Решение №…..
на Общински съвет Априлци, Протокол № ………”:
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.

25

С. Нунев: В режим на гласуване сме, предложението на комисията да се запише
§ 5. Този правилник е приет с Решение №….. на Общински съвет Априлци,
Протокол № ………:
Гласували общо 11 общински съветници
0 „за”
0 „против”
11 „въздържали се” Не се приема.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
1 „против”
2 „въздържал се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №27
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ на „Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за
мандат 2019-2023г.”
С. Нунев: Г-жо Колева, заповядайте за становището на комисията, относно
гласуването на целият проект на правилника.
П. Колева: Становището на комисията – гласували 5 общински съветници, от
които 5 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, целият проект за решение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
1 „против”
1 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №28
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
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Приема „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат
2019-2023г.”
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор
52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с
идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н Председатл, уважаеми общински съветници,
уважаеми гости, предложенеито е относно Отдаване под наем на помещения в
общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост,
самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2
и 52218.512.379.1.3. То е още от миналия мандат.
Община Априлци е собственик на поземлен имот с идентификатор
52218.512.379, Здравна служба и магазини със ЗП 140 кв.м. първи етаж:
търг.помещения 9 37 и 15 кв.м., преддверия от 12 кв.м., склад от 14 кв.м.,
сервизно помещение от 8 кв.м.; втори етаж: 2 бр.чакални от 14 и 18 кв.м.,
фелдшерски кабинет от 15 кв.м., детска консултация от 9 кв.м. и сервизно
помещение от 7 кв.м., ул."Зора" № 19, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 59 от 24.04.1997 г.
Съгласно действащата кадастрална карта на гр.Априлци общинските
помещения в сграда с идентификатор 52218.512.379 са обособени като
самостоятелни обекти в сграда. Общинска администрация предприе действия
за нанасяне на схеми на самостоятелните обекти в сградата. Със Заповед №
18-5603-30.05.2019 г. на Началника на СГКК – Ловеч е одобрено изменението
на КККР на гр.Априлци, като се нанасят нови обекти с идентификатори
52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2, 52218.512.379.1.3, 52218.512.379.1.4 и
52218.512.379.1.5, за което са издадени и Схеми – проект.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.512.379.1.4, не е
общинска собственост. Обектът в сградата е Държавна собственост съгласно
АДС № 253 от 20.02.2001 г.
В общинска администрация постъпи заявление вх.№ 649/13.06.2019 г. от
г-н Момчил Николаев Бояджиев, за отдаване под наем на първи етаж в сграда
с идентификатор 52218.512.379, представляващи самостоятелни обекти в нея
с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
Към момента помещенията се използват от възрастните хора в квартал
Зла река като пенсионерски клуб. Те са и наши гости днес. Искам да ги поздравя.
Това е начинът да се отстояват исканията на гражданите. Надявам се все повече
граждани да го правят.
За начина на ползване на помещенията е взето Решение № 20 от
Протокол № 9 от 31.01.2008 г. на Общински съвет – Априлци.
Всички общински съветници се запознаха с подписката на гражданите в Зла река
против предложението.
С. Нунев: Моля за становището на комисията.
М. Колев: Уважаеми г-н Председател, колеги, г-н Кмет, уважаеми гости,
становището на комисията - гласували 5 (петима) общински съветници, от които 0
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гласа „за”, 2 гласа „против”, 3 гласа „въздържали се”, комисията не подкрепи проекта
за решение.
С. Нунев: Имате ли въпроси, изказвания, предложения?
Д. Кокошаров: Когато идваха представители на пенсионерския клуб и
представители на фирмата, която иска да наеме това помещение мнението на
общински съвет беше, че не е сега времето да се реши, защото идват избори.
Предложението беше изтеглено. Малко преди изборите председателят на
пенсионерския клуб искаше това нещо да се отдаде под наем. Да го имате предвид. Аз
винаги съм бил против, макар че говорим за инвестиции, работни места и така нататък.
Благодаря Ви.
П. Колева: Отказът, който бяхме направили общинските съветници, говоря лично
за себе си, не беше предизборен отказ. Това беше отказ, тъй като видяхме, че хората от
Зла река не желаят да подкрепят човека, който иска да вземе помещението под наем.
Тогава аз ги призовах да дойдат заедно и да подкрепим едно такова предложение.
Оставам си на същата позиция.
Инж. Т. Кукенски: Искам само да добавя, ние не сме против за това, което иска да
реализира човекът. Просто според мен мястото на транжорната няма как да бъде в
пощата. Не знам дали сте запознати с хранително - вкусовата промишленост, колко са
строги и колко вода се изисква. Не мога да си го представя да се направи там. Не
познавам човека, нека да заповяда, да поговорим и да му намерим друго помещение.
Идеята е не да му пречим, а да му намерим подходящо място. Благодаря.
С. Нунев: Имате ли други изказвания? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно, Предложение ДП472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Отдаване
под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна
общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори
52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3:
Даниела Петкова – „против”
Деница Николова – „против”
Димитъ Кокошаров – „въздържал се”
Иван Якимов – „против”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев – „против”
Пепа Колева – „против”
Петко Павлов – „против”
Стелиян Нунев – „въздържал се”
Събчо Лалев – „против”
Тотю Ненов – „въздържал се”
Гласували общо 11 общински съветници
0 „за”
7 „против”
4 „въздържали се” Не се приема.
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С това гласуване ОбС не прие Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Отдаване под наем на
помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна
общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори
52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-479/22.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2,
т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
(ДВ, бр.62 от 2010г.).
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г- Председател, уважаеми общински съветници,
гости, предложението е относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд
(ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването
на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.). Хората са представили необходимите
документи. В тази връзка е предложен проектът за решение.
С. Нунев: Имате ли въпроси, изказвания, предложения по тази точка? Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно, Предложение ДП479/22.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно
Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ
на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от
2010г.):
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитъ Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №29
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
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собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Сави Стефанов Савов ПИ с идентификатор
52218.531.246 по КККР на град Априлци, квартал Ново село с площ 610 кв.м., с НТП
„Ливада” в местността „Логочива”, актуван с АЧОС № 2736/17.10.2019 г.
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 Административнопроцесуалния кодекс и
служебно - на ОС”З”- Троян, ИРМ Априлци.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх. №23/20.11.2019г., относно членство на Председателя на Общински съвет
Априлци в Националната асоциация на председателите на общински съвети в
Република България за мандат 2019 – 2023г.
С. Нунев: Става въпрос за членство в Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България за мандат 2019 – 2023г.
С. Нунев: Имате ли изказвания, въпроси, предложения?
Д. Кокошаров: Предният мандат аз бях член на асоциацията. Таксата е платена
до края на годината. Това нещо е много удобно. Всички промени на нормативни
актове, които са свързани с общинския съвет ни ги изпращат на пощата. Апелирам
отново да сме членове. Даже може общински съветници да участват в комисиите на
НАПОС.
С. Нунев: Други изказвания. Няма.
С. Нунев: В режим на гласуване сме, Писмо с Вх. №23/20.11.2019г., относно
членство на Председателя на Общински съвет Априлци в Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България за мандат 2019 – 2023г.:

Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитъ Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
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Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №30
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие Председателят на Общински съвет Априлци да членува в
Националната асоциация на председателите на общински съвети в
Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета
на Общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет и
параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски
организации”.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
С. Нунев: Имате ли изказвания, питания, предложения? Няма.
С. Нунев: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Стелиян Нунев

Протокол
Красимира Коева
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