ПРОТОКОЛ № 23
Днес 23.02.2017 г. от 13.30 часа се проведе заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Тихомир Колев, Бранимир Беров, Начо
Начев, Паулин Чорбаджийски, Младен Колев, Пепа Колева, Стелиян Нунев, Камен
Славов.
Отсъстват: Мартин Пенков- Зам.председател на ОбС Априлци, Тотю Неновобщ.съветник.
Присъстват още – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова
– Секретар на Община Априлци, Росица Дочева – Кметски наместник на с.Драшкова
поляна, Владимир Станев- Кмет на с.Велчево, Еленко Начев- Началник РУО Ловеч,
Мария Колева- Директор на ПГТ „Иван Марангозов”- гр.Априлци, Дончо ПачниковДиректор на ОУ „Васил Левски”-гр.Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, общинска администрация, откривам редовното заседание на Общински съвет на
23.02.2017г.
Инж. Д. Кокошаров: Проектът за дневен ред е следния:
1. Предложение ДП – 156/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в Община Априлци.
2. Предложение ДП – 153/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Преобразуване чрез сливане на Професионална
гимназия по туризъм „Иван Марангозов” и Основно училище „Васил Левски” в
Средно училище „Васил Левски”
3. Писмо с Вх.№ 333/10.02.2017г. относно Определяне представител и заместник
представител на община Априлци в РСО „Централна Стара планина”
4. Предложение ДП – 152/07.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 52218.627.55
по кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Чобанов азмак” , във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
5. Предложение с вх.№ 324/23.01.2017г. от инж.Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода от 06.2016г. до
12.2016г.
6. Предложение ДП – 151/26.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
7. Предложение ДП – 154/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 164/08.02.2017 г. от Кристина Стилянова
Жабилова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
8. Предложение ДП – 155/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 156/07.02.2017 г. от Цветомира Стефанова
Начева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
9. Предложение ДП – 157/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на
ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД50-200
от 29.11.2016г., подписано по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19
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„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР) за изпълнение на Стратегия за
водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Троян,
Априлци, Угърчин”
10. Предложение ДП-159/14.02.2017г. от Д-р Мл.Пелов- Кмет на община Априлци
относно Прекратяване на съсобственост, кв.Острец в УПИ VIII – 529, кв.48 по
ПЗР на кв.Острец на гр.Априлци
11. Предложение ДП-158 /14.02.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Димитър Кокошаров: Има едно допълнително предложение внесено за
днес. Това е Предложение ДП-160/21.02.2017г. от Д-р Мл.Пелов- Кмет на община
Априлци относно Учредяване на възмездно право на строеж.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен Предложение ДП-160/21.02.2017г. от Д-р
Мл.Пелов- Кмет на община Априлци относно Учредяване на възмездно право на
строеж да бъде включено като т.12 в дневния ред, моля да гласува:
Гласували 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с така предложения дневен ред и
допълнен с Предложение ДП-160, моля да гласува:
Гласували 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП – 156/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Приемане на Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община
Априлци.
2. Предложение ДП – 153/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Преобразуване чрез сливане на Професионална
гимназия по туризъм „Иван Марангозов” и Основно училище „Васил
Левски” в Средно училище „Васил Левски”
3. Писмо с Вх.№ 333/10.02.2017г. относно
Определяне представител и
заместник представител на община Априлци в РСО „Централна Стара
планина”
4. Предложение ДП – 152/07.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор
52218.627.55 по кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Чобанов
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азмак” , във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди.
5. Предложение с вх.№ 324/23.01.2017г. от инж.Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода от 06.2016г. до
12.2016г.
6. Предложение ДП – 151/26.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Организиране дейността на МКБППМН в община
Априлци.
7. Предложение ДП – 154/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 164/08.02.2017 г. от Кристина
Стилянова Жабилова за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
8. Предложение ДП – 155/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 156/07.02.2017 г. от Цветомира
Стефанова Начева за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
9. Предложение ДП – 157/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза
на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение №
РД50-200 от 29.11.2016г., подписано по подмярка 19.2. „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР)
за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на
„Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин”
10. Предложение ДП-159/14.02.2017г. от Д-р Мл.Пелов- Кмет на община
Априлци относно Прекратяване на съсобственост, кв.Острец в УПИ VIII –
529, кв.48 по ПЗР на кв.Острец на гр.Априлци
11. Предложение ДП-158 /14.02.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
12. Предложение ДП-160/21.02.2017г. от Д-р Мл.Пелов- Кмет на община
Априлци относно Учредяване на възмездно право на строеж
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 156/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в Община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински съветници,
гости, предложението е относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община Априлци. На основание чл. 176,
ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование Областният управител
организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците с участието на представители на всички заинтересовани органи,
лица и организации, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно
развитие. Стратегията включва описание на текущото състояние, предизвикателствата,
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стратегическите цели и необходимите дейности и се разработва въз основа на анализ
на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта.
Приложения анализ бе изготвен от общински оперативен екип, включващ
представители на общинска администрация и на образователните институции на
територията на общината. Анализа на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от община Априлци е необходимо да бъде утвърден с
решение на общинския съвет в срок до 28 февруари 2017 г. В тази връзка е и
направения проект за решение, който е предложен. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията да изяви становището.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми
колеги Общински съветници , становището на комисията от гласували общо 6/шест/
общински съветника - четири „за” , нула „против” и двама „въздържали се”, подкрепи
решението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж.Д.Кокошаров: Който е съгласен с Предложение ДП-156/13.02.2017г.,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №279
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование /ЗПУО/
РЕШИ:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Априлци, съгласно приложение №1.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП – 153/13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Преобразуване чрез сливане на Професионална гимназия по туризъм „Иван
Марангозов” и Основно училище „Васил Левски” в Средно училище „Васил Левски”
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински съветници, гости,
предложението е относно Преобразуване чрез сливане на Професионална гимназия по
туризъм „Иван Марангозов” и Основно училище „Васил Левски” в Средно училище
„Васил Левски”. С оглед на изложените писмени мотиви , предлагаме на ОбС Априлци
да приеме следния проект за решение: На основание чл. 17, ал. 1, т.3, чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 311,
ал. 1, чл. 312, ал.1 и ал.6 и чл. 314, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование /ЗПУО/ и във връзка с чл. 6 от Наредба №9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
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1. Дава съгласие за преобразуване чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1,
т.5 от ЗПУО на ПГТ „Иван Марангозов”, гр. Априлци и ОУ “Васил Левски“, гр.
Априлци в Средно училище „Васил Левски“(І –ХII вкл.) с целодневна организация на
учебния процес и професионална подготовка по професия с III степен на
професионална квалификация, считано от 01.07.2017 г.
2. Дава съгласие в Средно училище „Васил Левски“ да се утвърждава държавен
план-прием за обучение в паралелки за придобиване на професионална квалификация.
3. Официален адрес на Средно училище „Васил Левски“: гр. Априлци, общ.
Априлци, обл. Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83 и адрес на сградите, в които ще се
провежда обучение, възпитание и социализация: гр. Априлци, общ. Априлци, обл.
Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83 и гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, ул. ”Отдих”
№ 4.
4. Новосформираното училище да се финансира със средства от държавния
бюджет чрез бюджета на община Априлци и да се запази статута на „средищно и
защитено училище“ от преобразуваното училище ОУ „Васил Левски”.
5. Задължителната документация на ПГТ „Иван Марангозов”, гр. Априлци и ОУ
“Васил Левски“, гр. Априлци да бъде приета и съхранена в новосъздаденото Средно
училище „Васил Левски“, с официален адрес в гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч,
ул. ”Васил Левски” № 83.
6. Общински съвет - Априлци задължава Кмета на Община Априлци да
предприеме необходимите действия, съгласно чл.314, ал.1 от ЗПУО и чл.6 от Наредба
№ 9/19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното и училищното
образование за подготовка и изпращане на мотивирано предложение до Министъра на
образованието и науката чрез РУО - Ловеч за преобразуване на двете училища.
7. Общински съвет – Априлци дава съгласие Кмета на община Априлци да
кандидатства за финансиране по Националната програма на МОН за 2017 г.
„Оптимизация на училищната мрежа“. Анализа и ползите и бегативите от сливането на
двете училища е представен на всички. Може да дебатираме по него. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля за становище секретаря на комисията.
П.Чорбаджийски: Становище на комисията – гласували 6/шест/ общински
съветника, от които четири „за”, един „против” и един „въздържал се”. Приемаме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията по ТСУ за становище.
Бр.Беров: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника, от
които четири „за”, нула „против” и един „въздържал се”. Приемаме предложението на
кмета.
Инж. Д. Кокошаров:Имате ли изказвания по този въпрос?
П.Чорбаджийски: Имам едно предложение. Безспокои ме това, че директно ще
гласуваме и ще приемем и име на бъдещата гимназия „Васил Левски”. Името
Ив.Марангозов е утвърдено и е като търговска марка. Име , което до сега е продавало
гимназията. Загубим ли името ще останем първо с впечатление от хората , че
закриваме училището и второ да остане това име, за да може да не се прекратява
известността, която има гимназията до този момент. Аз правя две предложения. Едното
е училището да се казва „Иван Марангозов” и второто предложение - училището да се
казва „Васил Левски-Иван Марангозов”. От всички 25 преподаватели за обединението
на училището са гласували 20 „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”. Считам, че те са
най-компетентните да вземат това решение и за това ще гласувам „за”. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам да дадем думата на г-н Еленко Начев- Началник
на РУО - Ловеч. Който е съгласен, моля да гласува:
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Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
Еленко Начев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, общински
съветници, бих искал да кажа, че аз лично подкрепям предложението на Д-р Пелов, тъй
като с преобразуването на двете училища в едно ново средно училище, се решават
много от проблемите, които съществуват към настоящия етап за всяко едно от тези две
училища по отделно. Като се започне от факта, че ОУ са до 7 клас, това ще даде
възможност на преподавателите в ОУ да могат да формират нормативите си занапред.
Същото се отнася и за ПГТ , дава се еъзможност в преобразуваното училище, съгл.
Чл.144 от Закона за училищното и предучилищното образование , да се запазят
професиите и специалностите , които съществуват в настоящия момент, за да могат
учрниците да придобиват трета степен на професионална квалификация. От друга
страна при преобразуването на ново единно училище, независимо от името му, но
може би не бива да бъдат две имена, това ще създаде проблеми от всякакъв характер,
би трябвало името да бъде едно. Децата ще знаят , че има къде да продължат
образованието си. Не само в общината ,а в цялата страна се намалява броя на
учениците и въпроса за съществуването на ПГТ за в бъдеще ще бъде под въпрос, ако
не стане преобразуването. Това,което трябва да се разбере когато училището е единно,
от гледна точка финансиране и взаимодействие с всички органи в общината, ще даде
възможност за децата на община Априлци. Аз подкрепям предложението и смятам , че
то ще допринесе за подобряване от една страна за образованието на децата, от друга
страна дава възможност, съгласно направените изчисления, всички учители и в двете
училища да запазят работните си места. Благодаря Ви и желая успех на новото
училище.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря, г-н Начев. Други изказвания има ли? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Постъпили са две предложения от г-н Чорбаджийски за
промяна на предложението на кмета. Гласуваме ги в обратен ред. Който е съгласен
училището да се казва „Васил Левски-Иван Марангозов”, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
5 „за”
4 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров:
Марангозов”, моля да гласува:

Който е съгласен училището да се казва „Иван

Гласували общо 9 общински съветника
2 „за”
1 „против”
6„въздържали се”. Не се приема.
Инж. Д. Кокошаров: Други предложения ? Г-н Начев, заповядайте за изказване.
Еленко Начев: Няма да се възприеме по никакъв начин от комисията в
Министерството училището да има две имена. Името трябва да бъде едно. Няма такава
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практика с две имена. Името се казва да бъде едно ,съгласно Закона. Това са две
различни личности.
Бр.Беров: Предлагам 10 минути почивка.
Почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието на ОбС Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: От изказването на г-н Начев е видно, че училището не може
да бъде с две имена. Имате ли становище по въпроса?
П.Чорбаджийски: Предлагам да прегласуваме това, което предложих.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да прегласуваме предложението на г-н
Чорбаджийски, новосформираното училище да се казва „Васил Левски-Иван
Марангозов”, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
1 „за”
4 „против”
4„въздържали се”. Не се приема.
Инж. Д. Кокошаров: Други предложения за име на училището имате ли ?
Н.Начев: Аз предлагам новото име на училището да бъде „Даскал Никола Дабев”.
Всички знаем кой е той- председател на комитета по време на въстанието в Априлци и
най-главният подбудител. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен Директора на ОУ г-н Дончо Пачников да
вземе думата, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
Д.Пачников: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, общински съветници,
г-н Начев, интересно ми е защо в момент на един такъв важен въпрос никой не
повдигна въпроси относно виждането на хора, които са пряко свързани с
образованието, искам да визирам г-н Начев, за това как се вижда в бъдещето, какво
може да се направи за него като средно училище в Априлци?! Никой не повдигна
въпроса по какъв начин да мотивираме обществеността и да кажем , че ние не
закриваме училището, че ние го обединяваме, че това е крачка, която цели да се запази
средното образование. Доколкото разбирам от 8-класниците в нашето училище,
голямата настройка е те да излязат от Априлци, тъй като ПГТ се закривала. Тук никой
не застана пред обществеността и да й каже, че ПГТ не се закрива, а се разраства.
Става по-голямо средищно училище, което ще може да отстои в труднте моменти
,които предстоят във връзка със спада на децата в цялата страна. Подхващаме една
полемика за името на училището. Когато беше комисията по образование, аз попитах
как са се променяли имената на училищата в кварталите. Всяко училище има по две
имена – и Острец, и Зла река , и Видима. Единствено училището в Ново село си е
запазило името. От анализа,който беше направен , от срещата с г-жа Таня Ичева, стана
ясно , че ОУ в Априлци си е утвърдило едно име ,достойно за уважение.
Кандидатстващите ученици в елитни учебни заведения, доказват своите постижения,
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че те наистина са обучавани в едно училище, което е на и над средно ниво в областта.
Относно дали да бъде „Ив.Марангозов” , най-напред беше СПТУ по Туризъм, така
беше дълги години. Иван Марангозов го възприемаме като летописец на Новоселското
въстание, като човек, който е дал най-много за въстанието. Дайте да не се хвърляме на
неща,които не са обсъдени с обществеността. Името на Левски наистина съществува
във всяко населено място по някакъв начин. В Троян също имат училище „В.Левски”.
Но Левски не е от там, той е от тук. Ние се гордеем с това , че неговият дух е бил тук.
Аз не виждам нищо лошо СУ да запази това име. С нищо няма да накърни авторитета
на ПГТ. Нека има едно нещо, около което да се обединим и за го запазим.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми г-н Председател, общински съветници, към
предстоящото гласуване искам да ви презова да подкрепите предложението на г-н
Пачников да остане името Васил Левски. Даскал Никола Дабев достатъчно е
допринесъл за нашата местна история, по би му приличало някоя улица или площад с
това име. Няма нищо лошо в тази година да го почетем и да променим името на някой
площад. Благодаря Ви.
Н.Начев: Оттеглям предложението си.
Инж. Д. Кокошаров: Други предложение има ли ? Предлагам 10 минути почивка.
Почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието на ОбС Априлци.
Инж. Д. Кокошаров:
Имате ли други предложения за име? Няма. Имам две
предложения за име на училището. Едното предложение е училището да се казва
„Васил Левски”, второто е училището да се казва „Иван Марангозов”.
Инж. Д. Кокошаров:
Който е съгласен името на училището да бъде „Иван
Марангозов”, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
4 „за”
1 „против”
4„въздържали се”. Не се приема.
Инж. Д. Кокошаров:
Левски”, моля да гласува:

Който е съгласен името на училището да бъде „Васил

Гласували общо 9 общински съветника
3 „за”
3 „против”
3„въздържали се”. Не се приема.
Инж. Д. Кокошаров: В такъв случай името остава както е формирано в
предложението на кмета. Има ли други предложения?
Еленко Начев: Взимам отношение по думите на г-н Пачников. Много е важно
всички заедно - общински съветници,колективите на двете училища, да работят за
новото училище. Да стане ясно, че това училище е училище на всички. Важно е да има
училище. Предложението на д-р Пелов е за запазване на училището в Община
Априлци, закрити са всички останали училища. Става дума за нашите деца, децата на
Априлци. Името е важно , разбира се, какво ще бъде …. Сещам се за една притча,
която един древен мъдрец е казал. Той имал много ученици и ги е учил на мъдрост. На
края на обучението един от учениците хванал една чудно красива пеперуда. Отишъл
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при учителя със стиснатата в ръце пеперуда и го попитал дали е жива или мъртва, а той
му казал „ Всичко е в твоите ръце”. Така , че как ще се казва училището е във вашите
ръце и успеха му зависи от всички нас. Пожелавам на СУ да се превърне в едно от найдобрите средни училища в областта и аз като началник на РУО ще направя всичко
възможно за утвърждаването на новото училище, за да може наистина, не само децата
от Априлци, но и от съседните общини да получават качествено образование.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания, питания, мнения ? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , подлагам на гласуване
Предложение ДП-153 относно Преобразуване чрез сливане на Професионална
гимназия по туризъм „Иван Марангозов” и Основно училище „Васил Левски” в Средно
училище „Васил Левски”, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
5 „за”
1 „против”
3„въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 280
На основание чл. 17, ал. 1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 311, ал. 1, чл. 312, ал.1 и
ал.6 и чл. 314, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование
/ЗПУО/ и във връзка с чл. 6 от Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование
РЕШИ:
1. Дава съгласие за преобразуване чрез промяна на вида училище по чл.38,
ал.1, т.5 от ЗПУО на ПГТ „Иван Марангозов”, гр. Априлци и ОУ “Васил Левски“,
гр. Априлци в Средно училище „Васил Левски“(І –ХII вкл.) с целодневна
организация на учебния процес и професионална подготовка по професия с III
степен на професионална квалификация, считано от 01.07.2017 г.
2. Дава съгласие в Средно училище „Васил Левски“ да се утвърждава
държавен план-прием за обучение в паралелки за придобиване на професионална
квалификация.
3. Официален адрес на Средно училище „Васил Левски“: гр. Априлци, общ.
Априлци, обл. Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83 и адрес на сградите, в които ще се
провежда обучение, възпитание и социализация: гр. Априлци, общ. Априлци,
обл. Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83 и гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч,
ул. ”Отдих” № 4.
4. Новосформираното училище да се финансира със средства от държавния
бюджет чрез бюджета на община Априлци и да се запази статута на „средищно и
защитено училище“ от преобразуваното училище ОУ „Васил Левски”.
5. Задължителната документация на ПГТ „Иван Марангозов”, гр. Априлци и
ОУ “Васил Левски“, гр. Априлци да бъде приета и съхранена в новосъздаденото
Средно училище „Васил Левски“, с официален адрес в гр. Априлци, общ.
Априлци, обл. Ловеч, ул. ”Васил Левски” № 83.
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6. Общински съвет - Априлци задължава Кмета на Община Априлци да
предприеме необходимите действия, съгласно чл.314, ал.1 от ЗПУО и чл.6 от
Наредба № 9/19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование за подготовка и изпращане на мотивирано предложение
до Министъра на образованието и науката чрез РУО - Ловеч за преобразуване на
двете училища.
7. Общински съвет – Априлци дава съгласие Кмета на община Априлци да
кандидатства за финансиране по Националната програма на МОН за 2017 г.
„Оптимизация на училищната мрежа“.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания на отрицателен вот?
П.Колева: Искам да изразя мнение за отрицателен вот. Уважаеми г-н
Председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми г-н Кмет, гости,
гласувах „против” предложението , което беше направено, направих изказване по
време на предложението за дебати. Казах своето мнение съвсем подробно в комисията
, където беше разгледано. Гласувах „против”, тъй като смятам , че избързваме с този
акт. Колкото и добре да звучат думите , че новото училище ще бъде стабилно, аз му го
пожелавам, аз не мога да се съглася с това , че на ПГТ не трябваше да й се дава повече
шанс. ПГТ винаги може да стъпи на краката си, стига в нея да се работи упорито. Това
, че има демографски срив в цялата страна, не трябваше да ни кара да пристъпваме към
това сливане. ОУ може да се развива, ПГТ също . Аз не мога да бъда убедена , че едно
е повече от две. Пожелавам успех на колегите в новото обединено СУ „Васил Левски”.
Благодаря Ви!
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 333/10.02.2017г. относно Определяне представител и заместник
представител на община Априлци в РСО „Централна Стара планина”
Инж. Д. Кокошаров: Трябва да изберем представител и заместникпредставител на община Априлци в РСО „Централна Стара планина”. Моля секретаря
на комисята за становище.
П.Чорбаджийски: Становище на комисията – гласували 6/шест/ общински
съветника, от които пет „за”, един „против” и нула „въздържали се”, комисията реши
на заседанието да бъдат предложени двамата представители от общинска
администрация.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми общински съветници, г-н Председател, гости, моето
предложение е за представител – Димитър Кирилов Кокошаров – председател на ОбС
Априлци, а заместник представител- Ваня Маринова Иванова- Секретар на Община
Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен с
предложението на кмета, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 281
1. Определя представител на Община Априлци в РСО „Централна Стара
планина” – инж.Димитър Кирилов Кокошаров – Председател на ОбС
Априлци.
2. Определя заместник представител на Община Априлци в РСО
„Централна Стара планина” – Ваня Маринова Иванова – Секретар на
Община Априлци.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП – 152/07.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план /ПУППРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
за поземлен имот с идентификатор 52218.627.55 по кадастралната карта на
гр.Априлци, местност „Чобанов азмак” , във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, предложението е относно Процедура по
допускане изработване на подробен устройствен план за регулация и застрояване по
реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за
поземлен имот с идентификатор 52218.627.55 по кадастралната карта на гр.Априлци,
местност „Чобанов азмак” , във връзка с промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди. В община Априлци е постъпило
заявление с
вх.№98/30.01.2017г. от Младен Иванов Йонков с искане за допускане изработване на
проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за
поземлен имот с идентификатор 52218.627.55 по кадастралната карта на гр.Априлци,
местност „Чобанов азмак”, собственост на Младен Иванов Йонков, съгласно
Постановление за възлагане на недвижим имот от 21.05.2014г., вписано на 11.07.2014г.
под №24,том VII,рег.№1947 от 2014г. на Служба по вписвания гр.Троян. Към
заявлението са приложени: Постановление за възлагане на недвижим имот от
21.05.2014г., вписано на 11.07.2014г. под №24,том VII,рег.№1947 от 2014г. на Служба
по вписвания гр.Троян, скица на имота издадена от СГКК Ловеч с №15498415/12.10.2016г. на СГКК гр.Ловеч, Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и
проект-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ . Поземлен имот с идентификатор
52218.627.55 по кадастралната карта на гр.Априлци представлява незастроен терен,
земеделска земя, местност „Чобанов азмак”, с начин на трайно ползване – „За
животновъден комплекс”, с площ от 1500 кв.м. Съгласно техническо задание по
чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя и проект - предложение на плана за
застрояване и регулация, инвестиционните намерения на собственика са от поземления
имат да се обособят два урегулирани поземлени имота с предназначение за жилищно
застрояване, при обособена устройствена зона –„За жилищно строителство” /Жм/, при
спазване на следните нормативи: височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%
; коефициент на интензивност/Кинт/ – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;
застрояване – свободно. Предвид гореизложеното и във връзка със законосъобразното
започване на процедурата е направен и проект за решение. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, становището на комисията е от общо 5/пет/ гласували общински
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съветника – пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението на
кмета.
Инж.Д.Кокошаров: Други изказвания ? Няма. Който е съгласен с Предложение
ДП-162, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №282
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.3,
чл.18 и чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, ал.1 и
ал.2 от Правилник за приложение на Закона за опазване на земеделските земи/
ППЗОЗЗ/, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване
/ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот
52218.627.55 по
кадастралната карта на гр.Априлци, представляващ незастроен терен, земеделска
земя, местност „Чобанов азмак”, с начин на трайно ползване – „За животновъден
комплекс”, с площ от 1500 кв.м., като от имота се обособяват два нови
урегулирани поземлени имота, съответно с номера I-627.55 и II-627.55, с
отреждане „За жилищно строителство”, съгласно техническо задание по чл.125,
ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя и проект - предложение на плана за
регулация и застрояване при обособена устройствена зона –„жилищна с малка
височина” /Жм/, при спазване на следните нормативи: височина – до 10м;
плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност /Кинт/ – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно, съгласно приложения
проект-предложение.
2.Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.
3.При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, Наредба №7/ДВ бр.3/2004г./ за Правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ДВ бр.57/2001г./
за Обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
4.Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108, ал.2
от ЗУТ. В схемите да се нанесат съществуващите комуникации и застрояването
да се съобрази с тях.
5.В случай, че довеждащата инфраструктура преминава през земеделска
или горска територии, да се проведе съответната процедура за трасетата /при
необходимост/.
6.Проектът да е придружен с решение по чл.93, ал.3 от ЗООС за
необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ гр.Плевен и оценка за
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно
чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.
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7.Изработването на ПУП да бъде за сметка на заинтересуваните лица
/чл.124а, ал.5 от ЗУТ/.
8.Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички действия
за правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението,
съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение с вх.№ 324/23.01.2017г. от инж.Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци
и неговите комисии за периода от 06.2016г. до 12.2016г.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, съгл. чл. 27, ал.6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация Председателят на
Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността
на съвета и на неговите комисии. В отчета съм разпределил основните задачи, които се
налагат съгласно основните дейности на общинските съвети в наредби, програми ,
стратегии, еднократни финансови помощи, свързани с бюджета, решения, свързани с
второстепенните разпоредители и решения, свързани с общинската собственост. Ако
има някакви въпроси, готов съм да отговоря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински
съветници, уважаеми г-н Кмет, становището на комисията е от общо 6/шест/ гласували
общински съветника – четири „за”, нула „против” и двама „въздържали се”, прие
предложението на председателя на ОбС.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания? Няма. На основание чл.21,
ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
6 „за”
0 „против”
3 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №283
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общинския съвет Априлци
Р Е Ш И:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода от 06.2016 г. до 12.2016 година за сведение. – Приложение №1
2. Приложение № 2 е неразделна част от настоящото решение.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП – 151/26.01.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
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Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, предложението е относно Организиране
дейността на МКБППМН в община Априлци. На основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА и чл.7, ал.2 от Закона за борба с противоообществени прояви на малолетните
и непълнолетните /ЗБППМН/, представям Годишен отчет на Местната комисия за
противоообществени прояви на малолетните и непълнолетните в Община Априлци за
2016г. и План-програма за дейността на Местната комисия за борба с
противоообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Априлци за
2017г. Направен е и проектът за решение. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, становището на комисията е от общо 5/пет/ гласували общински
съветника – пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се” приеха предложението на
кмета.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания? Няма. Който е съгласен с Предложение
ДП -151, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №284
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/, Общински съвет – Априлци
РЕШИ :

1. Приема годишвн отчет на Местната комисия за борба с
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в
община Априлци за 2016г.
2. Одобрява план-програма за дейността на Местна комисия за борба
с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в
община Априлци за 2017г.

ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП – 154/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 164/08.02.2017 г. от Кристина Стилянова Жабилова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, има постъпило искане за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете . Материала е предоставен. Лицето
отговаря на критериите.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
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П.Чорбаджийски: Становището на комисията е от общо 6/шест/ гласували
общински съветника – шест „за”, нула „против” и нула „въздържалио се” приеха
предложението.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания? Няма. Който е съгласен да бъде
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500/петстотин/ лева на Кристина
Стилянова Жабилова, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №285
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. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер
500/петстотин/ лева на Кристина Стилянова Жабилова за новородено дете.

на

ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП – 155/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 156/07.02.2017 г. от Цветомира Стефанова Начева за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, има постъпило искане за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете . Материалът е предоставен. Лицето
отговаря на критериите.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
П.Чорбаджийски: Становището на комисията е от общо 6/шест/ гласували
общински съветника – шест „за”, нула „против” и нула „въздържали се” прие
предложението.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания? Няма. Който е съгласен да бъде
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500/петстотин/ лева на Цветомира
Стефанова Начева , моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №286
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. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер
500/петстотин/ лева на Цветомира Стефанова Начева за новородено дете.

на

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 157/ 13.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД50-200 от 29.11.2016г.,
подписано по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г. (ПРСР) за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно
развитие на „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин”
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н Председател , общински съветници, записната
заповед е във връзка с обезпечаване дейността на Местната инициативна група Троян,
Априлци, Угърчин. На 29.11.2016 г., в изпълнение на Заповед №РД 09-719 от
26.09.2016 г. на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР, между Управляващите
органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ за периода 2014-2020 г. и
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, и Сдружение
„Местна инициативна група Троян, Априлци и Угърчин“ (МИГ) беше подписано
Споразумение №РД 50-200 за изпълнение на Стратегията за водено от общностите
местно развитие на „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин“.
Одобреният бюджет на стратегията е 6 376 005 лв. За текущи разходи и
популяризиране на стратегията са одобрени 977 915 лв.Съгласно Наредба 1 от
22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от ПРСР, МИГ има право да получи авансово плащане в
размер на 50 на сто от стойността на публичната помощ за текущи разходи и
популяризиране, одобрена по подмярката.Сумата на авансово плащане се намалява с
размера на осигурения от МИГ финансов ресурс за управление на стратегията за
ВОМР, оценен в процедурата по одобрение на стратегията по подмярка 19.2., който е в
размер на 35 000 лв.
При заявяване на авансово плащане МИГ е длъжна да представи банкова гаранция в
полза на ДФЗ, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и/или запис на
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заповед, издадена от публичноправен орган в полза на ДФЗ, в размер 100 на сто от
стойността на авансовото плащане.
Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед
трябва да покрива срока на изпълнение на стратегията за ВОМР, удължен с 6 месеца.
Гаранцията се освобождава или записът на заповед се връща на издателя след
изплащане на последната заявка за плащане за срока, за който е извършено авансовото
плащане.Предвид на изложеното, председателят на Управителния съвет на МИГ се
обърна с молба към Община Априлци да процедира издаване на запис на заповед за
35 585.24 лв. за период до 31.03.2024 г. Сумата е изчислена пропорционално на
населението на общината към общото население на МИГ (7.84%). В тази връзка е и
предложеният проект за решение. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
П.Чорбаджийски: Становището на комисията е от общо 6/шест/ гласували
общински съветника – четири „за”, нула „против” и двама „въздържали се” , прие
предложението.
Ст.Нунев: Уважаеми колеги, искам едно уточнение. В предложението искат
гаранцията до 2024 г., при положение , че програмата е до 2020г. А в проекта за
решение, не знам аз ли не виждам, никъде няма 2014 г. Защо се налага след като е до
2020г, да бъде до 2024 г?
Инж. Д. Кокошаров: Разговарях с председателя на управителния съвет на МИГЦанко Спасовски. Това предложение е тяхно. Тъй като проектите, макар да е до 2020г.,
реалното разплащане към проектите ще бъде до 2024г. До 2020г е , но разплащанията
от Фонд Земеделие са до 2024г. Други въпроси имате ли?
Ст.Нунев: Тогава кое приемаме, техния проект за решение ли?
Д-р Мл. Пелов: Да.
Ст.Нунев: Отпада ми въпроса в този случай.
Инж. Д. Кокошаров: Въпроси има ли , питания , изказвания? Няма. На
основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков –
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов –
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 287
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и споразумение №РД50-200
от 29.11.2016 г. подписано по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. (ПРСР) за изпълнение на Стратегия за водено от общностите
местно развитие на „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин“,
между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“
за периода 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г.“, и Сдружение „Местна инициативна група Троян, Априлци и
Угърчин“ със седалище и адрес на управление гр. Троян, област Ловеч, ул. „Г. С.
Раковски“ №55, ЕИК по БУЛСТАТ 175824798, идентификационен номер по ДДС
№BG175824798, представлявано от Цанко Найденов Спасовски, Общински съвет
– Априлци:
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Априлци да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 35 585,24 лв. (тридесет и пет хиляди петстотин осемдесет
и пет и 0,24 лева) за обезпечаване на съответната част от заявения размер на
авансово плащане по споразумение № РД50-200 от 29.11.2016 г. подписано по
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
(ПРСР) за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на
„Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин“, между Управляващите
органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ за периода 2014-2020
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, и
Сдружение „Местна инициативна група Троян, Априлци и Угърчин“.
2. Възлага на председателя на Управителния съвет на Сдружение „Местна
инициативна група Троян, Априлци и Угърчин“ да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по споразумение №РД 50-200 от
29.11.2016 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-159/14.02.2017г. от Д-р Мл.Пелов- Кмет на община Априлци
относно Прекратяване на съсобственост, кв.Острец в УПИ VIII – 529, кв.48 по ПЗР
на кв.Острец на гр.Априлци
Инж.Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Прекратяване
на съсобственост, кв.Острец в УПИ VIII – 529, кв.48 по ПЗР на кв.Острец на
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гр.Априлци. През 1999 г. е извършено частично изменение на застроителния и
регулационен план на град Априлци, квартал Острец, засягащи кв.22 и кв.48.
Влязлото в сила частично изменение на ЗРП е съгласно приложеният към
настоящото предложение проект за изменение. За изменението на ЗРП е
прието от Общински съвет – Априлци Решение № 403 от Протокол № 43 /
11.12.1998 г. и е издадена Заповед № 45 от 06.04.1999 г. на Кмета на Община
Априлци. С приетото изменение е образуван нов УПИ I – 156, кв.48, отреден
„За жилищно строителство”, като към него се включва част от общински
поземлен имот – Улица.Със Заповед № 34 / 09.02.2015 г. на Кмета на Община
Априлци е одобрен проект ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори
52218.546.527, 52218.546.528, 5228.546.529 и 52218.546.530 по кадастралната
карта на гр.Априлци, област Ловеч, включени в УПИ I, в кв.48, отредени “За
жилищно строителство”, като са обособени четири самостоятелни урегулирани
поземлени имота, съответно с номера VI-52218.546.527, VII-52218.546.528, VIII5228.546.529 и IX-52218.546.530, с отреждане „За жилищно строителство и
обществено обслужване” и УПИ II-52218.546.284 с отреждане „За
озеленяване”.Съгласно одобреният проект на ПУП – ПЗР, за УПИ VIII5228.546.529 не се променя уличната регулация и към него остава част от
общински поземлен имот с идентификатор 52218.546.276, гр. Априлци,
кв.ОСТРЕЦ, ул.”СЕНКОВЧИЦА”, с Начин на трайно ползване „За
второстепенна улица”. Частта от общинският поземлен имот, която се включва
в УПИ VIII- 5228.546.529 е в размер на 56,82 кв.м., съгласно проект за
определяне на придаваемата площ и обяснителна записка към него.Видно от
писмо вх.№ 2366 / 18.11.2016 г. от „Българска телекомуникационна компания”
ЕАД, в частта от 56,82 кв.м, попада Разпределителен шкаф № 1031
собственост на компанията.В Община Априлци постъпи Заявление от вх.№
1632 / 17.11.2016 г. за закупуване на част от поземлен имот с идентификатор
52218.546.276, с Начин на трайно ползване „За второстепенна улица”,
представляваща 56,82 кв.м. В тази връзка е и направен проект за решение за
продажба на тази част от поземления имот. Задължен съм да предложа това,
защото има преписка и с Обл.администрация, защото спираме процедирането
на тази заповед. През февруари 2015г. общинска админстрация проспала
момента. Ако наистина се стигне до такава продажба ще бъде много
неприятно. Имате възможност да се произнесете.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Становището на комисията е от общо 5/пет/ гласували общински
съветника – нула „за”, нула „против” и пет „въздържали се” , не прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма. На
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „против”
Димитър Кокошаров – „въздържал се”
Камен Славов – „въздържал се”
Мартин Пенков –
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев – „въздържал се”
Паулин Чорбаджийски – „против”
Пепа Колева – „въздържал се”
Стелиян Нунев – „въздържал се”
Тихомир Колев –
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Тотю Ненов –

Гласували общо 8 общински съветника
0 „за”
2 „против”
6 „въздържали се”. Не се приема.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-158 /14.02.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община Априлци
относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията по ВиК
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Материала е предоставен.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински
съветници, уважаеми г-н Кмет, становището на комисията – гласували 6/шест/
общински съветника, от които двама „за”, един „против” и трима „въздържали се”. Не
подкрепя предложението на кмета.
Инж. Д. Кокошаров:Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен с така
направеното предложение на кмета, моля да гласува:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „въздържал се”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков –
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „против”
Паулин Чорбаджийски – „против”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „въздържал се”
Тотю Ненов –
Гласували общо 9 общински съветника
5 „за”
2 „против”
2 „въздържали се”. Не се приема.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
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Предложение ДП-160/21.02.2017г. от Д-р Мл.Пелов- Кмет на община Априлци
относно Учредяване на възмездно право на строеж
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Учредяване
на възмездно право на строеж. В общинска администрация постъпи заявление с вх.№
213/20.02.2017 г. от г-н Стефан Петков Гамейски, за учредяване на възмездно право на
строеж върху 12 кв.м. (3 /три/ броя електрически стълбове по 4 кв.м. на вече изграден
въздушен електропровод 20 кV), в поземлен имот с идентификатор 52218.745.37, с
НТП „Пасище”, в размер на 71488 кв.м., в местността „Игов рът” по КККР на
гр.Априлци, кв.Острец,
актуван с акт за частна общинска собственост №
1525/15.09.2016 г.С Протокол от 06.10.1997 г. е определено трасето на „Електропровод
20 кV за жилищен комплекс„ на „Агротел” ООД – София”.С Решение № КЗЗ-2 от
17.03.1998 г. е утвърдено трасето на линейния обект и е променено предназначението
на земеделската земя за неземеделски нужди.На основание разрешение за строеж
№26/21.10.1998 г. е изградено въздушно електропроводно отклонение 20 кV през ПИ с
идентификатор 52218.745.37, като за целта са монтирани нови 3 /три /бр. електрически
стълба. От гореизложеното и във връзка с наличните документи е видно че
проведените процедури през 1997-1998 г. не са довършени окончателно, тъй като не е
учредено право на строеж за поставянето на нови 3 /три /бр. електрически стълба.От
експерт оценител и изготвен Доклад за извършена пазарна оценка за отстъпено право
на строеж на 3 бр.електрически стълбове х 4 кв.м. = 12 кв.м. в ПИ с идентификатор
52218.745.37, съгласно който е определена пазарна стойност на право на строеж в
размер на 154,00 /Сто петдесет и четири/ лева .Във връзка с гореизложеното е и
предтавеният проект за решение. Багодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания, питания ? Няма. В режим на гласуване
сме. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков –
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов –
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 288
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Закона за
енергетиката, чл.37, ал.4 от ЗОС, чл.39, ал.1, т.4 и ал.3 от НРПУРОИ ,
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Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Учредява възмездно право на строеж без публичен търг или публично
оповестен конкурс върху 12 кв.м. (3 бр.електрически стълбове х 4 кв.м. = 12
кв.м.) в поземлен имот с идентификатор 52218.745.37, с НТП „Пасище”, в размер
на 71488 кв.м., в местността „Игов рът” по КККР на гр.Априлци, кв.Острец,
актуван с акт за частна общинска собственост № 1525/15.09.2016 г., на г-н Стефан
Петков Гамейски, с ЕГН 5809106666.
2. Одобрява доклад за извършена пазарна оценка от 20.02.2017 г. на „Ай Си
трейд консулт” ЕООД за отстъпено право на строеж на 3 бр.електрически
стълбове х 4 кв.м. = 12 кв.м. в ПИ с идентификатор 52218.745.37 и определя цена
в размер на 154,00 лв.
3. Възлага на Кмета на община Априлци да издаде заповед за възмездно
отстъпване право на строеж и сключи Договор с г-н Стефан Петков Гамейски.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги.Аз имам едно
питане към кмета на общината. Предстоят два празника. Единия е официален – 3 март
и един нашенски празник - Тодоров ден. Много хора ме питат някой нещо подготвя
ли? Но тази подготовка координира ли се от общината и ще направи ли общината
всичко необходимо празникът Тодоров ден да протича законосъобразно , съгласно
изискванията за провеждане на публични мероприятия на територията на общината?
Благодаря.
Д-р Мл.Пелов: Благодаря за поставения въпрос. Публични мероприятия на
територията на една община могат да стават единствено и след издаване на заповед от
кмета на общината, с което се разрешава провеждането на едно публично мероприятие.
В противен случай то отива в категорията частни мероприятия и неговото
подсигуряване за сигурността от полицията е твърде скъпо, излиза около 80-100 лв на
служител, който трябва да присъства на терена. Така, че по решение на ОбС , са
заделени средства от Община Априлци и аз съм издал заповед за сформиране на
комисия и общината ще участва в организиране на мероприятието за провеждане на
Тодоров ден. Служители на общината ще участват при оформяне на трасето ,неговото
заграждане , както и с техниката ,необходима за подсигуряване на празника. Относно 3
март , съдали сме организация и от 11.00 ч. на площада пред читалището ще има сцена
и програма с участието на двете училища на територията на общината , националното
дружество „Традиция” със своя регионален клуб Априлци-Троян и представители на
общината и всички желаещи могат да присъстват. Изработени са плакати, които още
днес ще бъдат разлепени. 3 март ще се чества на деня,както трябжа да бъде. Благодаря .
Инж. Д. Кокошаров: Други изказвания, питания има ли ? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: С това закривам редовното заседание на Общински съвет.
Председател
инж. Димитър Кокошаров
Протокол
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Кристина Колева
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