ПРОТОКОЛ № 45

Днес, 26.07.2018 г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Тихомир Колев,
Бранимир Беров, Начо Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Стелиян Нунев,
Младен Колев, Пепа Колева, Тотю Ненов
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци, Мария Попова
– кметски наместник на с. Скандалото, Росица Дочева - кметски наместник на с.
Драшкова поляна, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми
господин Кмет, кметски наместници, откривам редовното заседание на Общински
съвет Априлци на 26.07.2018г. Внесено е Предложение ДП-297 от д-р Младен Пелов
относно Заявление с вх. № 744/16.07.2018 г. от Богдана Богомилова Иванова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, постъпило е Заявление с вх. №
744/16.07.2018 г. от Богдана Богомилова Иванова за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете, което предлагам да влезе в дневния ред. Лицето
отговаря на критериите, които са в Правилника за отпускане на еднократни финансови
помощи. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви. Имате ли изказвания или въпроси по това
предложение? Няма. Който е съгласен предложение ДП - 297 да влезе в Дневния ред на
заседанието, моля нека да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Само за информация съм Ви представил две писма. Едното
е от Недко Стефанов, в което предлага да разгледаме неговият случай в заседание на
Общински съвет, но аз смятам, че това е работа на Председателски съвет. Второто
писмо е до Общински съвет, което е от Димитрина Димитрова – собственик в кв.
Острец, която иска да бъде освободена от такса смет.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред с допълненията:
1.

Предложение ДП-296/10.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова
Панескова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете

2. Предложение
Вх.№748/12.07.2018г. от
Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2018 г. юни 2018г.
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3.

Предложение
Вх.№749/12.07.2018г. от
Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Изменение на Правилника
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци

4. Предложение ДП-297/19.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 744/16.07.2018 г. от Богдана Богомилова
Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма. Който е
съгласен с така предложеният Дневен ред, моля да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1.

Предложение ДП-296/10.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова
Панескова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете

2. Предложение Вх.№748/12.07.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2018 г. юни 2018г.
3.

Предложение Вх.№749/12.07.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет
Априлци относно Изменение на
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община
Априлци

4. Предложение ДП-297/19.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 744/16.07.2018 г. от Богдана
Богомилова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-296/10.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова Панескова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, постъпило е
Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова Панескова за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете. Предложението е направено пред
Общински съвет. Лицето отговаря на критериите, които са в Правилника за отпускане
на еднократни финансови помощи. Имате възможност да се произнесете. Благодаря
Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят
на комисията да представи
становището.
М. Пенков: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмет,
уважаеми колеги, уважаеми кметски наместници, становището на комисията – от
гласували 6/шестима/ общински съветника, от които шест „за”, нула „против” и нула
„въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който се съгласен с
Предложение ДП –296/10.07.2018г. да бъде отпусната еднократна финансова помощ за
новородено дете, моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0„против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 471
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г., изменен с Решение № 317 от Протокол №
25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци
Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/
лева на Елина Цветанова Панескова.
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение Вх.№748/12.07.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци
и неговите комисии за периода януари 2018 г. - юни 2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, кметски
наместници, Общински съвет Априлци прави отчет за дейността си през периода.
Отчетът е за яниари - юни 2018г. Направен е с по – различна визия и виждане за отчет,
който трябва да има Общински съвет, в сравнение с другите, правени досега. Той се
прави за вас, за да се види каква дейност сме извършили. В комисиите г-н Нунев
предложи едно становище, което наистина е правилно. Да се види заинтересоваността
на присъствието на общинските съветници, не само в комисията, в която са, но и в
останалите. Направена е нова таблица, в която сме включили и тези съветници,
присъствали като слушатели на комисии и Ви е предадена. Моето лично мнение за
този отчет е следното: Имаме само едно писмено питане от общински съветник. То е
на г-н Чорбаджийски. При миналогодишния отчет имаше упреци от общинските
съветници, че това е само формален отчет. Така е, но в него се показва какво
отношение има всеки общински съветник, в това число и аз. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията по Бюджет и финанси да
изкаже становище.
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
становището на комисията – от гласували 6/шестима/ общински съветника, от които
четири „за”, нула „против” и двама „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията по Териториално и
селищно устройство да изкаже становище.
Б. Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, кметски наместници,
уважаеми колеги, становището на комисията – от гласували 4/четирима/ общински
съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията
прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който е съгласен с
Предложение с Вх.№748/12.07.2018г. относно Отчет за дейността на Общински съвет
Априлци и неговите комисии за периода януари 2018 г. - юни 2018г., моля да
гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
9 „за”
0„против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 472
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общинския съвет да обсъди и вземе следното
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Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода януари 2018 г. - юни 2018 година за сведение – Приложение №1
и Приложение № 2 са неразделна част от настоящото решение.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение Вх.№749 /12.07.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Изменение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация при Община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми дами и господа, предложението е относно
Изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
За да спазим правните норми, предлагам да се измени текста в Глава седма, Чл.46,
ал.3, т.3 „Комисия за установяване на конфликт на интереси на общински съветници и
кметове” с нов „Комисия за противодействие на корупцията”. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията по Бюджет и финанси да
изкаже становище.
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
становището на комисията – от гласували 6/шестима/ общински съветника, от които
шест „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията по Териториално и
селищно устройство да изкаже становище.
Б. Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, кметски наместници,
уважаеми колеги, становището на комисията – от гласували 4/четирима/ общински
съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията
прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който е съгласен с Предложение
с Вх.№749/12.07.2018г. на основание чл.21 от ЗМСМА, моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0„против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 473
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
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РЕШИ:
Приема изменение на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при Община Априлци както следва:
1. Изменя текста в Глава седма,
Чл.46, ал.3, т.3
„Комисия за установяване на конфликт на интереси на общински
съветници и кметове”
Чл.46, ал.3, т.3 (НОВ)
„Комисия за противодействие на корупцията”
2. Навсякъде в Правилника наименованието „Комисия за установяване на
конфликт на интереси на общински съветници и кметове” да се чете и
замени с „Комисия за противодействие на корупцията”

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-297/19.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 744/16.07.2018 г. от Богдана Богомилова Иванова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете. Съгласно критериите в Правилника
за отпускане на еднократни финансови помощи, лицето отговаря на тях. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който е съгласен с
Предложение ДП –297/19.07.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0„против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 474
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от
Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община
Априлци, приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г., изменен с Решение № 317 от
Протокол № 25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци
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Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/
лева на Богдана Богомилова Иванова.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли питания или изказвания?
Инж. Д. Кокошаров: Г-жо Колева, заповядайте.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, уважаеми гости, имам един въпрос във връзка с питания на
граждани. Въпросът е към изпълнителната власт - г-н кмета. Какъв е срокът за
провеждане в нормален, естетически вид местността до хижа „Зора”. Там се направи
сечище, за да бъдат премахнати дървета, които пречиха, но това състояние не
задоволява гражданите и видът на общината ни не е много добър и точно в този
туристически сезон не изглежда добре. Това е въпрос, който ми поставиха граждани.
Следващото ми предложение или въпрос е: Миналата година се закупи машина за
почистване. Даваха се много обещания, че по този начин ще става много по – лесно и
бързо. Оказва се обаче, че вече цяло лято канавките не са окосени, има растителност и
по пътя, така че ако не можете сега да ми кажете защо не е почистено, то за
следващото заседание да се предприемат някакви мерки за превеждане на общината в
нормален вид, ако не е твърде късно. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р. М. Пелов: Относно констатациите, че общината не е почистена, има много
валежи, буйна растителност, територията е огромна. Ще продължим да почистваме
периодично на етапи. Не е зарязано. На някои може и така да им се иска. Работи се.
Имаме само трима човека по временна заетост. Не са 60 както през миналите години.
Имаме намален състав и на броя шофьори, поради което не всеки ден
специализираната машина може да бъде пускана да почиства, за да задоволява
естетическите потребности на някои хора. Така че покриваме територията с наличния
персонал, който имаме. Относно мястото до хижа „Зора”, това са имоти на горското и
на хижата, така че не е редно да харчим пари за чужд имот, но ако го реши Общински
съвет, може да го направим.
П. Колева: Благодаря Ви за отговорите г-н Кмете. Това, че не са на общината не
значи, че ще ги оставим така и ако обичате на следващото заседание да ни представите
някакъв документ, писмо, което сте изпратили на собствениците да им дадете някакъв
срок, за да го оправят. Трябва да ги уведомите, че ако не бъде почистено, нали все пак
имаме правилници и наредби за околната среда и нейното опазване.
7

Инж. Д. Кокошаров: Искам да допълня нещо г-жо Колева. В самото
позволително за сеч е описано в какъв вид трябва да оставят този имот.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други питания?
Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на ОбС
Априлци!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Красимира Коева
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