Протокол
Днес 19.11.2019г. от 13:30 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по
бюджет,
финанси,
образование,
икономическо
развитие,
евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци.
Присъстват: Пепа Колева - председател, Иван Якимов – секретар, Даниела
Петкова, Младен Колев, Тотю Ненов, Димитър Кокошаров, Деница Николова- членове
Присъстват още – инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община Априлци, Стелиян
Нунев - Председател на ОбС Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци,
Добромир Теодосиев - Директор на Дирекция „ФСДАПИО”, Начо Начев, Събчо Лалев,
Петко Павлов – общински съветници
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, г-н
Кмет, администрация, откривам заседание на постоянната комисия по бюджет,
финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване,
култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци.
Присъстват всички членове на комисията.
П. Колева: Представям Ви проекта за дневен ред:
1. Предложение ДП-476/03.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №1112/18.09.2019г. от Силвия Миткова Георгиева за отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете.
2. 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.
3. Предложение ДП-478/18.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №1203/10.10.2019г. от Татяна Цочева Георгиева за отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете.
4. 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.
5. 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.
6. Писмо с Вх. №17/14.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №1328/13.11.2019г. от Ивелина Нанкова Калчева за отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете.
7. 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.
8. Предложение ДП-3/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Актуализация на бюджета на Община Априлци.
9. 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.
10. 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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П. Колева: Имате ли допълнения към дневния ред?
Д. Кокошаров: Имам предложение всички предложения, които са направени от
бившия кмет, да се внесат от настоящия.
П. Колева: В режим на гласуване сме, предложенията, които са направени от
бившия кмет на общината, да бъдат внесени на заседание от настоящия:
Гласували общо 7 общински съветници
6 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
Инж. Т. Кукенски: Аз искам да направя едно предложение. В дневния ред има
три предложения за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Желая да оттеглим тези предложения, тъй като възнамерявам да направя промяна на
Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи относно размера на
помощта за новородено дете. Ако не ги оттеглим, хората, които са подали заявления,
ще бъдат ощетени.
Д. Кокошаров: Нямаше ли някакъв срок?
П. Колева: Няма срок. Има срок до 3 месеца след раждането да се подаде
заявление, но няма срок кога кмета да ги внася. Предложението на г-н Кукенски може
да бъде прието.
П. Колева: В режим на гласуване сме, предложението на г-н Кукенски да
оттеглим т.1, т.3 и т.6 от дневния ред:
Гласували общо 7 общински съветници
7 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Д. Кокошаров: Трябва да се сформира временна комисия, която да изготви
промените в правилника.
М. Колев: Сега може да оттегли предложенията г-н Кмета и на заседанието ще
бъде внесена точка за сформиране на временна комисия за промяна.
П. Колева: На редовното заседание ще се създаде временна комисия за промяна
на правилника.
П. Колева: Проектът 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.
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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.
П. Колева: В режим на гласуване сме за предложения Дневен ред:
Гласували общо 7 общински съветници
7 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията 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.
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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.
П. Колева: Давам думата на г-н Кукенски.
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми общински съветници, писмото 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. Жената иска да и отпуснем финансова помощ и 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.
П. Колева: Имате ли предложения по тази точка? Няма.
П. Колева: 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 7 общински съветници
7 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 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.
П. Колева: Г-н Кукенски, заповядайте.
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Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, писмото е относно Определяне позицията и мандата на
представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК. 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 ред, описан в писмо с Вх. №1543/04.11.2019г.
Образно казано касае две неща. Първо представителя. Второ, понеже държавата
завишава вноската си в тази асоциация и на база тяхната вноска трябва да гласуваме и
увеличението на нашата вноска. Ако погледнете таблицата ще се ориентирате.
Вноската е била 15 000лв. Сега ще стане 18 000лв. Има страница с новата вноска на
държавата и новите вноски на общините. Вноската на община Априлци от 852лв. ще
стане 1023лв. В бюджета пише за какво са предвидени тези пари. В общи линии само за
администриране на асоциацията. С 50 000лв. не става дума за някакви капиталови
ремонти. Благодаря.
П. Колева: Имате ли предложения по тази точка? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, 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:
Гласували общо 7 общински съветници
7 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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
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.

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.
П. Колева: Това предложение е до председателя. Трябва да изберем
представител в Областния съвет за развитие на област Ловеч. Решението трябва да бъде
взето до 28.11.2019г. Моля за предложения кой да бъде представителят.
М. Колев: Уважаеми г-н Председател, колеги общински съветници, г-н Кмет, аз
предлагам представителят в Областния съвет да бъде Председателят на Общински
съвет – г-н Нунев.
П. Колева: Имате ли други предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, 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. Представителят да бъде г-н Стелиян Нунев:
Гласували общо 7 общински съветници
7 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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.
П. Колева: Заповядайте, г-н Кукенски.
Инж. Т. Кукенски: Предложението е относно Приемане на програма за развитие
на читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен
календар за 2020г. 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 е направен проектът за
решение. Приложени са Програма за развитие на читалищната дейност за 2020 г.,
Общински културен календар за 2020 г. и Културни планове на народните читалища – 5
бр. Благодаря.
П. Колева: Имате ли въпроси, изказвания, предложения?
Д. Кокошаров: За нас е важен културният календар на общината. Стремял съм се
той да бъде от няколко неща, но да са направени както трябва. Важното е да се реши
кои мероприятия да са си наши. Всяко читалище се стреми да влезе в календара, за да
може общината да им помогне финансово. Например община Елена финансира в
момента само 4 празника. Ние в момента имаме 18. Да направим така, да са само
няколко. Ако искат читалищата могат да са партньори, ако не, общината ще си ги
финансира сама.
Инж. Т. Кукенски: Казвате г-н Кокошаров, че не всичко може да го
финансираме. Правилно ли разбирам?
Д. Кокошаров: Всичко ще го финансирате.
Инж. Т. Кукенски: Тогава какъв е проблемът, че календарът включва много
неща?
С. Нунев: В този културен календар общината е организатор само на 3,4
мероприятия. Това са и тези с най – малко присъствие на хора за съжаление.
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Д. Кокошаров: Празниците са значими, но наистина не идват хора.
М. Колев: 9 май например е много слаб празник. Не идват хора.
П. Колева: Аз също искам да направя изказване. Мен не ме притеснява, че в
културния календар има 18 мероприятия. Нашият културен календар няма как да бъде
много малък, защото в нашата община имаме 5 читалища. Имат си традиции. Нека да
се запази богатият културен календар. Нищо, че не всички мероприятия се издържат
напълно от общината. Просто човек като отвори сайта и иска да дойде в Априлци, той
може да избере на кой празник да отиде. Това, че има 18 тържества няма нищо лошо.
Въпросът е общинският съвет и кметът да работим от тук нататък, за издигане на
имиджа на някои празници.
Д. Николова: Искам да кажа няколко думи за празника на сланината и греяната
ракия. Аз също подкрепям това, че колкото един културен календар е по – богат,
толкова повече говори, че има културна дейност. За празника всеки един от Вас ще се
съгласи, че това е празникът, който докарва най – много хора в Априлци. В тази връзка
НЧ „Светлина-1895г.” всяка година сме организатори. Общината винаги ни помага, но
за нас предоставянето на терен, от който да си събираме таксите от празника, за да
можем да го финансираме, не е достатъчно, не от гледна точка на финансите, а от
липсата на хора, лица, които да помагат в подготовката и провеждането на самия
празник. Правих и преди предложение към кмета, за мен празникът се разгърна в
такива размери, че организатор вече трябва да е общината, а читалището да е партньор.
Споделям го като нещо, което наблюдавам през последните години и повярвайте ми
трудно е за три жени да търсим помощници, които да ръководят празника през целия
ден. Стават скандали при събирането на таксите, трябва полицейско лице. Куцат много
неща, но не мога да направя нищо като организатор, защото мисля, че читалището не е
такава институция, която може да разрешава подобни проблеми.
Инж. Т. Кукенски: Във връзка с казаното от г-жа Николова гарантирам, че
празниците вече ще се провеждат по различен начин. Съдействието от общината ще го
имате напълно. На мен ми се иска да помислим за ново място, където да се провежда
празникът.
Д. Николова: От там първо трябва да започнем, защото площадът вече не е
подходящ за организирането на този празник.
Инж. Т. Кукенски: Абсолютно съм съгласен и е редно да помислим за друго
такова място, което за една година да имаме възможност да го подготвим за този
празник. Защото едва ли на някой му е приятно това, което вижда сега. Колите спират
много надолу, хората вървят пеша. Трябва да има място за такива събития. Иска ми се
да направим още подобни, в друго време на годината празници, за да има туристопоток.
За целта обаче трябва да помислим върху терен, да потърсим финансиране, да го
подготвим, да има паркинг и електричество. Този празник наистина да стане празник.
Д. Николова: Според мен идват с голямо желание, но доста голяма част от тях си
тръгват разочаровани. Трябва да помислим върху това те да останат очаровани и да
дойдат пак.
Т. Ненов: Ако продължим по този начин, както е в момента, няма да продължи
дълго този празник.
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Д. Кокошаров: Ако например преместим пазарът в неделя на Радина ливада
знаете ли какво ще стане? Нищо. Нашите хора искат да слязат в неделя на центъра на
Априлци. Манталитетът ни е такъв. Мислено е много пъти да се премести.
Т. Ненов: Това е поток, който не може да се контролира.
Д. Кокошаров: Някои хора не харесват празника, защото не могат да си отидат с
колата до вкъщи.
Инж. Т. Кукенски: Още една причина това нещо да изчезне от площада. Ако има
100 души, които не харесват това, а има 2000, които го харесват, имат плюс от
празника, аз предпочитам да вземем такова решение, което да е в полза на тези 2000.
Д. Кокошаров: Обратното е.
Инж. Т. Кукенски: Съмнявам се. Като дойде празникът, по магазините и изобщо,
където се сетите е пълно с хора. Когато има такъв празник всички го усещат
моментално.
С. Нунев: Много може да се спори по този въпрос къде е най – полезно да се
прави празникът. И за мен е най – добре на центъра, но наистина много хора негодуват.
Оставят си колите, вървят пеша.
Д. Кокошаров: Нека се върнем на темата за културния календар. Нека сега да
остане така, но занапред да се промени. Например веднъж ходих да видя тази вечер на
Шопен. Читалището беше заключено.
Д. Николова: Г-н Кокошаров, нали казахте, че ще оставим сега читалищата
настрана и ще се фокусираме върху културния календар на общината и аз мисля, че
календарът е избрал тези мероприятия, които наистина са по – значими, и за мен е
подходящ да изглежда по този начин. Сега ако започнем да четем от всяко читалище,
мога да Ви кажа, че дори една вечер на Шопен, привлича хората, колкото и да Ви е
странно. Може да са 5 жители, но има.
Д. Кокошаров: Даже нямате право да се изказвате по тази точка, г-жо Николова.
П. Павлов: Действително няма право да гласува. Конфликт на интереси. Работи
в читалището. Аз много моля, когато се обсъжда този въпрос да бъдат поканени
председателите или секретарите на читалищата. Ако имаме някакви въпроси да
отговорят. Първа пролет в Острец например стана никакъв празник, с 8 души.
Излиза Даниела Петкова.
П. Колева: Не може да сравните празниците сега с тези преди 20 години. Тук
работиха много хора и всички бяха освобождавани от работа, за да отидат на празника.
Сега нямат този потенциал.
П. Павлов: Имам предложение като съвещателен глас, когато се обсъжда това,
тези хора да дойдат и в рамките на 5 мин. да разяснят. В диалога се ражда истината.
Д. Кокошаров: И какво ще кажат като дойдат?
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Инж. Т. Кукенски: Да, те с какво са виновни, че например на празника за първа
пролет са отишли 20 човека?!
Д. Кокошаров: Нека да се обособят 5, 6 празника и да се знае, че са празници.
Инж. Т. Кукенски: На мен ми се иска да са повече.
М. Колев: Дейността на читалищата ще си остане. Аз съм на мнение например
общината да си знае, че поема като организатор 22 март в Острец, 9 май в Ново село, 24
май в Зла река и някой празник във Видима.
С. Нунев: Повечето проблеми идват от това, че всяка една институция гледа да
отхвърли отчитането и накрая товарят читалищата. Прав е г- н Кокошаров, да се знае,
че общината организира. Има начини за сключване на договори, не е работа на
читалищата да ходят и да търсят хора.
М. Колев: Хубаво е от всеки квартал да има празник с организатор на общината,
а не някои читалища сами да си поемат всичко.
П. Колева: Аз Ви предлагам този разговор да бъде проведен в по – широк кръг,
да дойдат читалищните настоятелства и да се обсъди кое си струва да се организира
непременно от общината. Ако иска кмета да ги събере и да изчистят тези неща, а не тук
да мислим заради тях.
Д. Кокошаров: Ние да си изчистим кои са наши общински празници.
Инж. Т. Кукенски: Кои са празниците на общината според Вас?
С. Нунев: Ние днес ще приемем 4 празника на общината – 3 март, 9 май, 30
април и декември запалването на коледните светлини. Другите са читалищни празници.
Влиза Даниела Петкова.
Д. Кокошаров: Колко лева са събрани от таксите за празника на сланината?
Д. Николова: Около 8000лв.
П. Колева: Ако общината е организатор, читалището няма да може да използва
привилегията да събират наема.
Д. Кокошаров: Аз предлагам Празникът на сланината и греяната ракия,
Освобождението на България, Тодоровден, Първа пролет в Острец, 9 май в Ново село,
24 май в Зла река и в Ново село – Запалването на коледните светлини.
М. Колев: А Видима, Скандалото и Велчево?
Д. Кокошаров: Във Видима – Тодоровден.
М. Колев: Той никога не е бил читалищен празник. 22 март, 24 май са
читалищни. Общината да изтегли тях да са общински, а от Видима кой изтегляме?
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Д. Кокошаров: Тодоровден. Колко лева финансира общината за Тодоровден, г-н
Теодосиев?
Д. Теодосиев: Около 3000лв. субсидия за читалището за Тодоровден.
Д. Кокошаров: За 22 март?
Д. Теодосиев: Като цяло за финансиране на такива празници се полага по
1000лв.
М. Колев: Общината да си акцентира към 3 март и 9 май, а другите празници ги
оставете на читалищата. Ние ще си търсим финансова помощ.
П. Колева: Правя предложение да прекратим дискусията по тази точка, в режим
на гласуване сме:
Гласували общо 7 общински съветници
7 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: 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 комисията подкрепи 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
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.
П. Колева: Заповядайте, г-н Кукенски.
Инж. Т. Кукенски: Предложението е относно Актуализация на бюджета на
Община Априлци във връзка с извършен анализ на разходите по отчета на бюджет
2019г. към 31.10.2019г. Г-н Теодосиев ще ви разясни с няколко думи.
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Д. Теодосиев: На базата на отчета на бюджета към 31.10.2019г. се оказва, че
заплатите на детските градини през последните години ги дофинансираме. Не са
достатъчни държавните дейности и не покриват разходите за заплати, има гласувано
от Общински съвет дофинансиране на детската градина, но въпреки това като сложим
още три заплати се оказва, че няма да достигне една малка сума, което е породено от
следните две причини. Първото е, че данните, с които е правен бюджетът за 2019г. се
дават от МФ, но през април месец се подава образец от детските градини. Там се
вижда колко е реалният брой деца и тогава държавата или дава или взима от
държавните дейности. В този случай взима на общината. Едно дете е повече в групата
от 2 до 4г. и минус 7 деца от подготвителна група. Така се намаля трансферът, който
ще ни бъде предоставен. Трябва да направим вътрешно компенсиране. Има една
учителка, която напусна. Там също има обещетение. С малко, но няма да достигнат,
затова Ви предлагам има една резерва от други дейности, да се направи компенсация.
Не се увеличават разходите. В „Здравен кабинет в детски градини и училища” са
изплатени на персонала обезщетения с характер на възнаграждение, поради
непредвидени обстоятелства. Променя се рамката на дофинансирането и трябва да
бъде гласувано от Общински съвет.
Инж. Т. Кукенски: С две думи, когато е правен бюджетът, те са заложили
някаква бройка деца, на база на която държавата е отпуснала помощ. На практика
обаче се оказва, че децата са по – малко. Заради това държавата си прибира парите,
които е надвнесла. Също така и поради причината, че една учителка е напуснала
работа и й дължим обещетение и за една мед. сестра, която е починала. Затова се
налага да увеличим дофинансирането.
Д. Теодосиев: Предните години са били повече бройки, отколкото са гласувани
от държавата и тогава през април сме получавали средства
П. Колева: Имате ли въпроси, изказвания, предложения?
Д. Кокошаров: Аз имам въпрос, свързан с бюджета. В качеството си на
общински съветник и член на комисията искам да представите в деловодството на
общински съвет отчет на бюджета към 31.10.2019г. не по приложенията на МФ, а да
бъде уточнен годишният план към 31.10.19г., фактически изразходените средства. Да
се уточни.
Д. Теодосиев: Какви са остатъците по дейностите?
Д. Кокошаров: Да, по дейности и параграфи.
П. Колева: Имате ли други въпроси, изказвания, предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-3/15.11.2019г. от инж.
Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, относно Актуализация на бюджета на
Община Априлци:
Гласували общо 7 общински съветници
6 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи 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.
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.
П. Колева: Г-н Кукенски.
Инж. Т. Кукенски: 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., 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.
Да не си мислите, че това трудово възнаграждение сме го гледали в ъгъла на
тавана, за да го определим, ние сме се базирали на проектобюджета за 2020г. Има
отделен параграф за заплатата на кмета и отделен за администрацията. Сега ще Ви
раздам да погледнете по общини за кмета и общинска администрация какви са целевите
субсидии. Заложили сме 10% по – ниско от прага, който е определен.
Д. Кокошаров: В община Троян например съотношението е 9 към 1. Да не
излезе, че сме много нагоре в заплатата или много надолу.
Инж. Т. Кукенски: Точно затова сме се базирали на проектобюджета за 2020г.
Примерно за кмета на Троян и населените места, които са избираеми предвиденият
държавен бюджет е 210 000лв.
С. Нунев: Другите като имат и кметове на населени места е важно Общински
съвет колко ще отдели и за тях, за да остави на другия кмет.
Д. Кокошаров: Защо бързате на това заседание да определите заплатата?
Инж. Т. Кукенски: На края на месеца всички ще си получите заплатите, а аз не.
П. Колева: Какво пречи сега да се гласува?
Д. Кокошаров: Председателят ще получава 70% от кметската заплата.
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Инж. Т. Кукенски: Точно заради това и Вие трябва да си получите заплатите.
Д. Кокошаров: Заплатата, която сега ще получавате ще бъде от 1 януари. Тя е за
бюджет 2020г.
П. Павлов: Какво пречи сега да се гласува?
П. Колева: Нищо не пречи.
С. Лалев: Промяната е от 1 януари. Вече няма разделение на общините,
размерът е до 4600лв. Но работата в Троян например е с 5 заместника.
П. Колева: В община София общинските съветници получават по 1200лв. Не
може да се сравнява така.
С. Нунев: Това е влязло от началото на 2019г. За 2019г. имаме включен и кмет
на населено място. Отделени са от администрацията още от началото на 2019г.
Д. Теодосиев: Казва се, че степените отпадат и, че не може да е повече от
заплатата на министъра.
С. Нунев: Ако реши Общински съвет може да даде по – голяма заплата, но
трябва да се дофинансира от местни приходи.
П. Колева: Имате ли други въпроси, изказвания, предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, Определяне на основно месечно трудово
възнаграждение на Кмета на община Априлци в размер на 2600лв.:
Гласували общо 7 общински съветници
7 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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.

14

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.
П. Колева: Г-н Нунев, заповядайте.
С. Нунев: Предложението е на основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА. Общински
съвет определя продължителността на работния ден. Предложението е за 4 часов
работен ден. Втора точка е за заплатата на Председателя на Общински съвет, да бъде
съгласно правилника. Според юриста трябва да се посочи конкретна сума, но ние няма
как да я посочим сега и се позовахме на правилника. Реално той определя
възнаграждението на председателя.
Д. Кокошаров: Общинския съвет трябва да вземе решение и за отпуските на
председателя и на кмета. Ако не се вземе решение остават 20 дни отпуск, ако се вземе
такова трябва да е от 32 до 40 дни. Също така трябва да се направи дневник, отпуските
на кмета се представят пред председателя.
П. Колева: И зам. кмета.
Д. Кокошаров: Също така не може кмета да разрешава отпуската на
председателя на ОбС. Само се уведомява. Отношенията тук са общински съветници –
председател, председател – кмет.
П. Колева: Някакви други предложения по тази точка? В правилника е записано,
че възнаграждението е 70 на сто от заплатата на кмета при пълен 8 – часов работен ден,
а при непълен се определя пропорционално на работното време, определено от
общински съвет.
Д. Кокошаров: Предложението на г-н Нунев трябва да бъде само с първа точка
за определянето на продължителността на работния ден.
П. Колева: Точно така. В правилника вече е решено какво се прави.
С. Нунев: В такъв случай оттеглям втора точка от предложението.
П. Колева: Имате ли други изказвания? Няма.
П. Колева: 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 с
оттеглена точка втора:
Гласували общо 7 общински съветници
7 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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.
П. Колева: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Пепа Колева

Протокол
Красимира Коева
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