ПРОТОКОЛ № 46

Днес, 30.08.2018 г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Тихомир Колев, Начо
Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Стелиян Нунев, Младен Колев, Пепа
Колева, Тотю Ненов
Отсъства: Бранимир Беров
Присъстват още: Владимир Станев – Кмет на кметство с. Велчево, Ваня
Иванова – Секретар на община Априлци, Росица Дочева - кметски наместник на с.
Драшкова поляна, Добромир Теодосиев – директор на дирекция „ФСДАПИО” и
граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, кмет на кметство,
кметски наместници, представители на общинска администрация, гости, откривам
редовното заседание на Общински съвет Априлци на 30.08.2018г.
Постъпило е в деловодството на Общински съвет пълномощно с вх.
№778/30.08.2018г. от д-р Младен Пелов, с което се упълномощава Ваня Иванова Секретар на община Априлци да го представлява на заседанието на Общинския съвет.
Внесено е Писмо с вх. №733/22.08.2018г. от д-р Младен Пелов относно
Заявление с вх. №905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете. Това писмо не е включено в дневния
ред.
Инж. Д. Кокошаров: Г-жо Иванова, заповядайте.
В. Иванова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, гости,
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за отпускане
на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци приложено внасяме
за разглеждане Писмо с вх. №733/22.08.2018г. относно Заявление с вх. №
905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете. Лицето не отговаря на всички критерии, 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 Писмо с вх. №733/22.08.2018г. да влезе в
Дневния ред на заседанието, моля да гласува:
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения, които да влязат в Дневния
ред?
П. Колева: Процедурно предложение.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаема г-жо Иванова, уважаеми гости, искам да изкажа моето процедурно
предложение във връзка с начина на провеждане на днешното заседание. Вие знаете, че
в началото на мандата приехме Правилник за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при
община Априлци и във връзка с проведените заседания на комисиите на Общински
съвет, беше нарушен този правилник. Пълно противоречие с подзаконовия нормативен
акт, който сме приели. Искам да ви прочета чл.53, ал.3 - При обсъждане на проект за
решение и други актови или други въпроси, вносителят или негов представител
присъства на заседанията на комисиите. На заседанията на комисиите са присъствали
общински съветници от двете комисии, г-н Кокошаров. Отсъствал е г-н Кмет. Това е
нормално. Случва се и нормалното и законното е той да има упълномощен
представител, който да внесе неговите предложения. И зачитам чл. 58 – Ако
материалите, включени в Дневния ред на комисията, не се докладват от вносителя или
от упълномощено от него компетентно лице, комисията не взема становище по тях.
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Кокошаров, Вие сте дългогодишен общински
съветник. Не може да се приеме становище ако липсва вносителят. Всички тези
становища, които са гласувани не са законосъобразни. Не че на са законосъобразни, а
не отговарят на нашия правилник, което означава и зачитам чл.66 от Правилника – в
дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища
на комисиите на Общинския съвет. Няма вносител, който да докладва, значи нямаме
становище. Аз смятам, че е допусната голяма грешка. Бях изненадана от този факт,
защото и г-н Пелов е втори мандат кмет. Той знае как може да отсъства и по какъв
начин да упълномощи негов представител. Не може на комисиите да не присъства нито
един човек от общинска администрация. И забележете. Внася се отчет за първото
шестмесечие на годината. Това за мен е огромна грешка, допусната от г-н Кмета и от
г-н Председателя. Председателите на комисиите също трябва да носят своята вина,
защото те трябва да познават добре правилника, за да го водят по този начин и да
предлагат да се гласува становище без вносител, който да докладва за предложението.
И от там вече липсата на Председателски съвет, който да обсъди нещата и да прецени
дали това нещо е в правилника. Така че от така изнесените факти, моето процедурно
предложение е днес заседанието да се състои само от две точки - предложението,
което току що беше внесено от упълномощено лице от кмета и последната точка –
изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря г-жо Колева. Уважаеми господа общински
съветници, общинска администрация, кметски наместници, гости, до колко г-жа
Колева е права по този въпрос само тя си знае. Има гласуване на комисията. Комисията
е органът, който ще реши дали да присъства или да не присъства. Комисията е
гласувала преди всяко предложение дали то да се разгледа на заседанието. По всички
точки и в двете комисии го има това гласуване. Да, имаме подзаконов нормативен акт,
който урежда взаимоотношението, но комисията е последният орган, който гласува
дали ще се разгледа нещо или няма. Друго нещо. Председателят на Общински съвет не
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може да накара общинска администрация да присъства на заседание. Не е човекът,
който да я накара. Председателят на Общински съвет свиква комисиите, но той не
участва в заседанието на комисиите. Участва със съвещателен глас, както и
общинските съветници, които не са от тази комисия. Относно до Председателския
съвет, членовете са информирани по електронната поща на всеки в срок с покана.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Подлагам на гласуване предложението на г-жа Колева от
Дневния ред да отпаднат от т.1 до т.7 и да останат т.8 и т.9. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува:
Гласували 10 общински съветника
5 „за”
1 „против”
4 „въздържали се”. Не се приема.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения, които да влязат в Дневния
ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред с допълненията:
1. Информация с вх. №770/01.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г. към
30.06.2018г.
2. Предложение ДП-401/13.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на общински план за младежта за 2018г.
3. Предложение ДП-402/13.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Доклад с вх. № 1418/09.08.2018 г. от Дончо Христов
Пачников - Директор на Средно училище „Васил Левски” – гр. Априлци
относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното
дофинансиране през учебната 2018/2019г.
4. Писмо с вх. № 769/16.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова
Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
5. Предложение ДП-398/31.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
6. Предложение ДП-400/02.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
7. Предложение ДП-399/15.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба или отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост в село Велчево.
8. Писмо с вх. №733/22.08.2018г. от д-р Младен Пелов относно Заявление с вх. №
3

905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете.
9. 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 10 общински съветника
5 „за”
1 „против”
4 „въздържали се”. Не се приема.
Инж. Д. Кокошаров: С това закривам заседанието на Общински съвет Априлци.

Председател
Инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Красимира Коева
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