ПРОТОКОЛ №52
Днес, 29.11.2018г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Бранимир Беров,
Тихомир Колев, Начо Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Стелиян Нунев,
Младен Колев, Пепа Колева, Тотю Ненов
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Владимир
Станев – Кмет на кметство с. Велчево, Мария Попова – кметски наместник на с.
Скандалото, Росица Дочева - кметски наместник на с. Драшкова поляна, Ваня Иванова
– Секретар на община Априлци, гражданин
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, Кмет на кметство, кметски наместници, общинска администрация, гости,
откривам редовното заседание на Общински съвет Априлци на 29.11.2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли предложения, които да влязат в Дневния ред?
Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Писмо с Вх. №829/07.11.2018г. от Милена Илева – художествен ръководител на
ДФГ „Априлски звънчета” и ДФГ „Балкански букет” към СУ „Васил Левски” –
гр. Априлци, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Александър Стефанов Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК
„Орфееви таланти” – гр. Пловдив.
2. Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност
на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма. 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. Писмо с Вх. №829/07.11.2018г. от Милена Илева – художествен
ръководител на ДФГ „Априлски звънчета” и ДФГ „Балкански букет”
към СУ „Васил Левски” – гр. Априлци, относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Александър Стефанов Стефанов за
присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК „Орфееви таланти” – гр.
Пловдив.
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2. Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на
община Априлци, относно Приемане на програма за развитие на
читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински
културен календар за 2019г.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Писмо с Вх. №829/07.11.2018г. от Милена Илева – художествен ръководител на ДФГ
„Априлски звънчета” и ДФГ „Балкански букет” към СУ „Васил Левски” – гр.
Априлци, относно отпускане на еднократна финансова помощ на Александър
Стефанов Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК „Орфееви
таланти” – гр. Пловдив.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на Комисията по бюджет, финанси,
образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура,
религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци, г-н Пенков, да
представи становище.
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
общинска администрация, гости, становището на комисията – гласували 4/четирима/
общински съветници, от които четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,
комисията прие предложението да бъде отпусната еднократна финансова помощ на
Александър Стефанов Стефанов в размер на 200лв. за присъдена „Златна лира на
Орфей”.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма. В режим на
гласуване сме, Писмо с Вх. №829/07.11.2018г. от Милена Илева – художествен
ръководител на ДФГ „Априлски звънчета” и ДФГ „Балкански букет” към СУ „Васил
Левски” – гр. Априлци, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Александър Стефанов Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК
„Орфееви таланти” – гр. Пловдив:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №495
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 3 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:
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Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/
лева на Александър Стефанов Стефанов.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Приемане
на програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци
и общински културен календар за 2019г. Народните читалища са традиционни
самоуправляващи се български културно - просветни сдружения в населените места,
които изпълняват и държавни културно - просветни задачи. Целите на народните
читалища са свързани със задоволяване потребностите на гражданите: развитие и
обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното
място, където осъществяват дейността си; запазване на обичаите и традициите на
българския народ; разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към
ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и
утвърждаване на националното самосъзнание; осигуряване на достъп до информация и
др.
За постигане на целите си читалищата извършват основни дейности, като
уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото, фоно, филмо и видеотеки, както
и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи; развиване и
подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на школи,
кръжоци, курсове, клубове, кино и видео показ, празненства, концерти, чествания и
младежки дейности; събиране и разпространяване на знания за родния край; създаване
и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното наследство;
предоставяне на компютърни и интернет услуги и др.
В тази връзка е подготвената програма за развитие на читалищната дейност и
културният календар на общината за следващата календарна година. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на Комисията по бюджет, финанси,
образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура,
религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци, г-н Пенков, да
представи становище.
М. Пенков: Относно предложението на г-н Нунев, да бъде направен един
обобщен календар на мероприятията на общината и читалищата - гласували
4/четирима/ общински съветници, от които четири „за”, нула „против” и нула
„въздържали се”, комисията прие предложението.
М. Пенков: Относно Приемане на програмата за развитие на читалищната
дейност на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г. гласували 4/четирима/ общински съветници, от които четири „за”, нула „против” и
нула „въздържали се”, комисията прие предложение.
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Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на Комисията по териториално и
селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт,
обществен ред и сигурност към ОбС Априлци, г-н Беров, да представи становище.
Б. Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
общинска администрация, гости, становището на комисията - гласували 3/трима/
общински съветници, от които трима „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,
комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос?
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Нунев как да разбирам това да се изготви един обобщен
календар?
С.Нунев: За мероприятията на общината, и на читалищата и да се качи на сайта
на общината.
Инж. Д. Кокошаров: Това решение трябва да го гласуваме. Предложено е за
решение на Общински съвет. Ако трябва да се систематизират дните. Какво да бъде
конкретно?
С.Нунев: Календарно всички събития да бъдат изписани.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте, г-жо Колева.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
гости, моето предложение е като втора точка от проекта за решение да се запише
„общинският културен календар да бъде публикуван на сайта на общината”.
Инж. Д. Кокошаров: Става въпрос за всички читалища.
П. Колева: Да, именно.
С. Нунев: Общинският календар е само за основните мероприятия, а другият за
самите читалища. Да се направи обобщен календар за всичко.
П. Колева: Добре, обобщеният календар да се публикува на сайта на общината
като втора точка от проекта за решение.
Инж. Д. Кокошаров: Влизат общинските мероприятия и тези на петте читалища.
Заповядайте, г-н Чорбаджийски.
П. Чорбаджийски: Първото, което искам да споделя е, че лично поздравявам
читалището в кв. Острец, защото за втора година предоставя план, не просто отчетени
на един лист дати със събития, а планът е в такава форма, която е много подробна и
дава възможност да се класифицират мероприятията и подробно се разбира къде е
мястото, кои са организаторите и сроковете за подготовка и още нещо много важно,
дадени са източниците на финансиране. Има графи от държавна субсидия, от
собствени средства и общи. Освен това този план е и с обяснителна записка. Не просто
тези планирани събития кога ще се състоят, но и как ще се състоят, как ще се работи по
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тяхното осъществяване. А самите събития са класифицирани подред, такива с
международно значение, с национално значение, с местно значение. Аз предлагам да
приемем този план от читалището в кв. Острец за образец на всички читалища. Г-жа
Берова да им го даде и догодина, когато се изготвя план, най – лесно да се прави по
този образец. Предлагам да гласуваме.
Инж. Д. Кокошаров: Ние не можем да разпоредим това. То не е до нас, то е до
кмета.
П. Чорбаджийски: Да, така е, но е удобно г-жа Берова да ползва тази форма.
Инж. Д. Кокошаров: Може само в пожелателна форма.
П. Чорбаджийски: Да, в пожелателна форма. Благодаря.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
гости, станах по повод изказването на г-н Чорбаджийски. Това са неправителствени
организации. Ние не можем да им даваме тон как да работят, как да изготвят своите
отчети и планове. Те си имат настоятелства, те си вземат това решение. Може да
изразите своето задоволство, че този начин на планиране е по – удачен, но ние не
можем да им налагаме методи и начин на работа. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания. Няма. Предлагам като точка
втора от предложението на кмета да бъде „Обобщен културен календар за 2019г. да
бъде качен на уеб страницата на община Априлци”.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение
ДП411/16.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Приемане
на програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци
и общински културен календар за 2019г. и допълнението Обобщен културен календар
за 2019г. да бъде качен на уеб страницата на община Априлци:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 496
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 2019г. и Общински културен календар за 2019г.
2. Обобщен културен календар за 2019г. да бъде качен на уеб страницата
на община Априлци
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ПО ТРЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, становища или
предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Красимира Коева
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