ПРОТОКОЛ № 25
Днес 27.04.2017 г. от 13.30 часа се проведе заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Бранимир Беров, Начо
Начев, Паулин Чорбаджийски, Тихомир Колев, Стелиян Нунев, Камен Славов.
Присъстват още – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова
– Секретар на Община Априлци, Росица Дочева – Кметски наместник на с.Драшкова
поляна, Мария Попова- Кметски наместник на с.Скандало, Владимир Станев- Кмет на
с.Велчево, Надя Берова- сп. Туризъм, култура и спорт
Отсъстват: Пепа Колева, Тотю Ненов
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, общинска администрация, откривам редовното заседание на Общински съвет на
27.04.2017г.
Инж. Д. Кокошаров: Преди да зачета проекта за дневен ред има две постъпили
предложения за днес. Едното е предложение ДП-181/24.04.2017г. от д-р Младен ПеловКмет на община Априлци относно Приемане на нови членове в доброволно
формирование № ОВ-99-01, Община Априлци за предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от
тях. Второто предложение е Писмо с вх. № 408/26.04.2017г. относно Заявление с вх. №
352/21.03.2017г. от Петьо Танев Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ за
лечение. Под т.16 от Дневния ред е включено: Заповед на областния управител ,
върнато е решение на ОбС за преобразуването от публична общинска собственост в
частна общинска собственост, предложението не е обвързано с новия закон за
училищата. Във връзка с ДП-179 и ДП-180 на комисиите се каза , че до заседанието
трябва да бъдат предоставени доклади за извършване на пазарната оценка на имотите,
които ще се отдават под наем. Другото, което имаме е , че трябва да изкажем
становище , тъй като имаше заведено дело срещу решение на ОбС, което сме загубили
в Ловешкия административен съд. Имате и допълнителна информация по
предложението на Т.Ненов-общински съветник, относно стари решенеия на Ловешкия
административен съд и на Великотърновския апелативен съд по същия казус. Имате ли
предложения за попълване на дневния ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен Предложение ДП-181/24.04.2017г. от д-р
Младен Пелов-Кмет на община Априлци относно Приемане на нови членове в
доброволно формирование № ОВ-99-01, Община Априлци за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях , да влезе в дневния ред като т.18, моля да гласува:
Гласували 8 общински съветника
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен Писмо с Вх № 408/26.04.2017г. относно
Заявление с вх. № 352/21.03.2017г. от Петьо Танев Стефанов за отпускане на
еднократна финансова помощ за лечение , да влезе в дневния ред като т.19, моля да
гласува:
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Гласували 8 общински съветника
7 „за”
1 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Проектът за дневен ред е следния:
1. Предложение ДП-172/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията
на Община Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.59, ал.1 от Закона
за предучилищното и училищно образование и § 31 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно
образование
2. Предложение ДП-173/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на
общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в
регистър в Община Априлци на територията на Община Априлци, на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.346 от Закона за предучилищно и училищно
образование и § 31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
предучилищното и училищно образование
3. Предложение ДП-176/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане програма за развитие на читалищната дейност на
територията на Община Априлци и общински културен календар за 2017г.
4. Предложение с Вх.№ 385/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 360/28.03.2017 г. от Радка Драганова
Стойнова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
5. Предложение с Вх.№ 392/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 427/10.04.2017 г. от Цветомира
Александрова Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
6. Предложение ДП-175/10.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на годишен доклад за 2016г. за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за периода
2014-2020г.
7. Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински
съветник
8. Предложение ДП – 170/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Изменение на ПУП- План за регулация и изработване на
план за застрояване за ПИ 52218.541.311, УПИ ХV-440 и IV-439, кв.74 и улична
регулация от О.Т.283 през О.Т. 285 до О.Т.285А,кв. Острец, гр.Априлци.
9. Предложение ДП – 171/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Изменение на подробен устройствен план-план за регулация
и изработване на план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.546.178, попадащ
в УПИ VI, кв.13, с предназначение „За почивни станции” и улична регулация от
о.т.37 през о.т.36, 35, 34, 55, 56, 57 до о.т. 58 кв.13, по плана на гр.Априлци,
кв.Острец.
10. Предложение ДП –174/10.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна на предназначението на общински поземлен имот
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

пасище-мера и допускане изработване на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/
Предложение ДП –177/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от Закона за устройство на територията на
поземлен имот с идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на
гр.Априлци, местност „Аврамовото”, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди.
Предложение ДП –178/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията на
поземлен имот с идентификатор 52218.817.16 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Острец, местност „Среден рът” във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Предложение ДП –179/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост с идентификатор 52218.546.113
Предложение ДП –180/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост с идентификатор 52218.530.282.2
Предложение ДП –169/29.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Изработване на лесоустройствен план /ЛУП/ на горските
територии собственост на община Априлци.
Заповед РД-07-97 на Областен управител гр.Ловеч от 13.04.2017год.
Актуализиране или промяна на Правилник за отпускане на еднократни
финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение
№246/27.06.2013г.
Предложение ДП-181/24.04.2017г. от д-р Младен Пелов-Кмет на община
Априлци относно Приемане на нови членове в доброволно формирование №
ОВ-99-01, Община Априлци за предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Писмо с Вх № 408/26.04.2017г. относно Заявление с вх. № 352/21.03.2017г. от
Петьо Танев Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ за
лечение
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с така предложения дневен ред и
допълнен с Предложение ДП-181/24.04.2017г. и Писмо с Вх № 408/26.04.2017г, моля
да гласува:
Гласували 8 общински съветника
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-172/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Наредба за условията и реда за записване,
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отписване и преместване на деца в общинските детски градини на
територията на Община Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование и § 31 от
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и
училищно образование
2. Предложение ДП-173/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на
общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие
в регистър в Община Априлци на територията на Община Априлци, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.346 от Закона за предучилищно и
училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за предучилищното и училищно образование
3. Предложение ДП-176/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане програма за развитие на читалищната дейност
на територията на Община Априлци и общински културен календар за
2017г.
4. Предложение с Вх.№ 385/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Заявление с вх. № 360/28.03.2017 г. от Радка
Драганова Стойнова за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
5. Предложение с Вх.№ 392/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Заявление с вх. № 427/10.04.2017 г. от Цветомира
Александрова Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
6. Предложение ДП-175/10.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на годишен доклад за 2016г. за наблюдение
на изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за
периода 2014-2020г.
7. Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински
съветник
8. Предложение ДП – 170/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Изменение на ПУП- План за регулация и изработване на
план за застрояване за ПИ 52218.541.311, УПИ ХV-440 и IV-439, кв.74 и
улична регулация от О.Т.283 през О.Т. 285 до О.Т.285А,кв. Острец,
гр.Априлци.
9. Предложение ДП – 171/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Изменение на подробен устройствен план-план за
регулация и изработване на план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ
52218.546.178, попадащ в УПИ VI, кв.13, с предназначение „За почивни
станции” и улична регулация от о.т.37 през о.т.36, 35, 34, 55, 56, 57 до о.т. 58
кв.13, по плана на гр.Априлци, кв.Острец.
10. Предложение ДП –174/10.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна на предназначението на общински поземлен
имот пасище-мера и допускане изработване на подробен устройствен планплан за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/
11. Предложение ДП –177/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от Закона за устройство на територията
на поземлен имот с идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на
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гр.Априлци, местност „Аврамовото”, във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
12. Предложение ДП –178/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията на
поземлен имот с идентификатор 52218.817.16 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Острец, местност „Среден рът” във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
13. Предложение ДП –179/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост с идентификатор 52218.546.113
14. Предложение ДП –180/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост с идентификатор 52218.530.282.2
15. Предложение ДП –169/29.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Изработване на лесоустройствен план /ЛУП/ на горските
територии собственост на община Априлци.
16. Заповед РД-07-97 на Областен управител гр.Ловеч от 13.04.2017год.
17. Актуализиране или промяна на Правилник за отпускане на еднократни
финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение
№246/27.06.2013г.
18. Предложение ДП-181/24.04.2017г. от д-р Младен Пелов-Кмет на община
Априлци относно Приемане на нови членове в доброволно формирование
№ ОВ-99-01, Община Априлци за предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците
от тях.
19. Писмо с Вх № 408/26.04.2017г. относно Заявление с вх. № 352/21.03.2017г. от
Петьо Танев Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ за
лечение
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-172/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община
Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното
и училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
предучилищното и училищно образование
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински съветници,
гости, предложението е продиктувано от необходимостта да имаме такава наредба. То
касае приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община
Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.59, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование. В тази връзка е и
направеното предложение към ОбС. Благодаря.
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ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В
ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази Наредба се определя редът и условията за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Априлци.
Чл. 2. Предучилищното образование се осъществява от детските градини при условията и
по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и държавния
образователен стандарт за физическата среда и информационно и библиотечно осигуряване
на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 3. (1). Община Априлци гарантира реализирането на националната образователна
политика в частта й за предучилищно образование на територията си при спазване на
принципите за:
1. Осигуряване правото на предучилищно образование;
2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните
промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на
практика;
3. Равен достъп до образование и приобщаване на всяко дете;
4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното
образование;
5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. Хуманизъм и толерантност;
7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез български език;
8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на
образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от
иновациите;
9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното
образование;
10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
децентрализация;
11. Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.
Глава втора
ПОСТЪПВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Раздел I

Чл. 4. (1) Децата постъпват в детската градина не по- рано от учебната година, която започва
в годината на навършване на тригодишната им възраст.
(2) По преценка на родителя / настойника и /или при липса на яслена група в съответното
населено място, както и при наличието на свободни места, в детската градина могат да
6

постъпят и деца навършили две години към началото на учебната година на постъпването.
Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на
държавния образователен стандарт за предучилищното образование, като се вземат предвид
възрастовите характеристики на детето.
(3) Постъпването на деца в детската градина се осъществява целогодишно при наличие на
свободни места.
Раздел II
Продължителност на предучилищното образование. Групи.
Чл. 5. (1) Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и
отглеждане на децата до постъпването им в I клас.
(2). Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в
годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.
Чл. 6. (1) Броят на децата в група се определя от директора на детската градина при спазване
на държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и на държавния
образователен стандарт за физическата среда
и информационното и библиотечно
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:
/1/. Първа възрастова група - /3-4 годишни/, а в случаите на чл. 4, ал. 2 - /2-4 години/;
/2/. Втора възрастова група - /4-5 годишни/;
/3/. Трета подготвителна възрастова група - /5-6 годишни/;
/4/. Четвърта подготвителна възрастова група - /6-7 годишни/;
(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта
подготвителна възрастова група.
Чл. 7. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 6, ал. 2 в зависимост от броя им се
разпределят в групи.
(2). При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната
възрастова група по чл.6, ал.2, при спазване на чл. 6, ал. 1 може да се сформира
разновъзрастова група;
Чл. 8. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна,
почасова и самостоятелна организация.
(2) Целодневна и полудневна организация се осъществява в отделни групи в съответствие с
чл. 7, ал.1.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или
полудневна организация, а самостоятелна – за отделно дете извън групите по чл. 7, ал.1.
(4) Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите
на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в
съответствие с желанието на родителите след съгласуване с община Априлци.
Чл. 9. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова
организация, могат да отсъстват само по здравословни или други уважителни причини,
удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по ал.1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не
повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок,
определен с Правилника за дейността на детската градина.
(3) Извън случаите по ал.2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за
времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със
заповед на министъра на образованието и науката.
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Раздел III
Преместване и отписване
Чл. 10.(1) Преместването на децата в отделните адреси на детската градина се осъществява
по изразено писмено желание от страна на родителите/настойниците/,
целогодишно при наличие на свободни места в приемащата сграда на детската градина в
съответствие с чл.6, ал.1.
(2) При отсъствие на дете от детската градина повече от 2 месеца без уважителна причина
или при незаплащане на дължимата такса, детето се отписва а мястото се счита за свободно.
(3) Преместване на дете от една детска градина в друга може да се осъществи по желание
на родителя/настойника/.
(4) Директорът на детската градина може да извърши преместване на деца в друга детска
градина при подадено писмено заявление от родителя/настойника/.
(5) Преместване на дете от една детска градина в друга е възможно само след заплащане на
дължимите такси за ползване на детска градина, изчислени по реда на Наредба № 16 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Априлци.
(6) При преместването на деца от подготвителна група задължително се издава
Удостоверение за преместване от директора на детската градина.
(7) При напускане на дете от подготвителна група поради постъпването му в първи клас се
издава Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от директора
на детската градина, съгласно чл. 36 от Наредба № 5 на МОН за предучилищното образование.

Глава трета
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл. 11. Приемът на децата се извършва по документи от директора или упълномощено с
негова заповед лице, за което се издава входящ номер.
Чл. 12. Родителите /настойниците/ подават писмено заявление /Приложение 1/ за
постъпване на деца в детската градина и представят следните документи:
1. Заявление по образец, в което задължително се вписват трите имена на детето, ЕГН,
постоянен адрес, телефон за връзка или e-mail;
2. Копие от акта за раждане на детето и личната карта на родителя за сверяване на постоянния
адрес, като с приоритет се ползват децата живеещи в близост до детската градина.
Чл. 13. Родителите /настойниците/ на деца, подлежащи на задължителна предучилищна
подготовка на пет и шест години, подават и в срок до 30 август на съответната календарна
година само заявление по образец /Приложение 2/, копие от акта за раждане на детето и
оригинал за сверяване.
Чл. 14. Към заявлението за прием по чл. 12 се прилагат и следните документи,
удостоверяващи:
1. Заболявания на детето съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността
до 16 г. Удостоверява се с документ от ТЕЛК при над 50% трайна намалена работоспособност.
При деца с експертно решение на ТЕЛК, в което е посочено изрично „с чужда помощ”,
престоят на придружителя се регламентира с Правилника за вътрешния трудов ред на детската
градина.
2. Акт за смърт на родителя или родителите ако детето е сирак или полусирак.
3. Съдебно решение за отнети родителски права.
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Чл. 15. Записването на детето се извършва от директора на детската градина или от
упълномощено от него лице, след проверка на подадените от родителя задължителни
документи.
Чл. 16. При записването родителят/настойникът/ се запознава срещу подпис с Правилника
за дейността на детската градина.
Чл. 17. При записване и постъпване на детето в детската градина, родителите или
настойниците представят:
а/. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
б/. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни
паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
в/. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на
Наредба № 15 на МЗ за имунизациите в Република България. Деца, на които не са направени
задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в детската градина, когато са
налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на горе
цитираната наредба;
г/. медицинска бележка за липсата на контакт на детето със заразно болен, издадена от
личния лекар не по-късно от 3 дни преди постъпването му в детската градина.
Чл. 18 (1). При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 /тридесет/ дни по
епидемични показания и възобновено посещаване се представя еднократен резултат от
изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от два месеца –
еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба № 5 от 2006г. за
диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити (ДВ бр. 40 от 2006г.)
(2) При възобновяване на посещения в детската градина след отсъствието за повече от десет
дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца
в общинската детска градина на територията на община Априлци е разработена на основание
чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 26 и при спазване чл.
28 от Закона за нормативните актове.
§2. Учебната година в предучилищното образование, съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, започва на 15 септември и е с продължителност
12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен
ден. Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време е в периода от 15
септември до 31 май на следващата календарна година., а неучебното време е от 1 юни до 14
септември. Посещението на децата в детското заведение през неучебното време се
организира след писмено заявено желание на родителите.
§3. Наредбата е приета с Решение №……., по Протокол № …………../….г. от проведено редовно
заседание на Общински съвет Априлци и влиза в сила от …………г. Същата, може да бъде
променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет.
§4. Заварените процедури по записване, отписване и преместване на децата в детската
градина до влизането в сила на тази наредба се извършват по реда и условия, уредени в
действащия към момента на записване, отписване и преместване Правилник на детската
градина.
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Приложение 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”
ГР. АПРИЛЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От
………………………………………………………………………………………,
живеещ/а
в
гр./с………………………………………….., община …………………………, ул. ………………………………………………, №
……,
дом. телефон ……………………………………, служ. телефон …………………………,
с постоянен адрес ……………………………………………………………………………..,
мобилен телефон на майката ………………………………………………………………..,
мобилен телефон на бащата ………………………………………………………………….
Уважаема госпожо Директор,
Моля детето ми ………………………………………………………………………………..,
родено на …………………………………….. в гр./с. ………………………………………, ЕГН …………………………….., да
бъде прието в поверената Ви детска градина.
Декларирам следните данни за семейството си:
1.
Баща
…………………………………………………………………………………………,
работи
в
………………………………………………като …………………………………..
2.
Майка
………………………………………………………………………………………..,
работи
в
………………………………………………като …………………………………..
3. Единият родител е починал – Акт за смърт № ………./……………………….г.
4. Имам друго дете, което посещава детската градина в момента. Детето се казва
……………………………………………………….., ЕГН……………….……, група …….
5. Детето е с тежко хронично заболяване – решение на РЕЛК № ………………………..
АКО СТЕ В НЯКОЯ ОТ ГОРНИТЕ КАТЕГОРИИ, Я ПОДЧЕРТАЙТЕ!
Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи.
Прилагам следните документи:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
За неверни данни нося отговорност по НК.

Дата: …………………………….

С уважение
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Приложение 2

ДГ „АПРИЛЧЕ” – ГР. АПРИЛЦИ
Ул. „Ботев връх” 43, e-mail: cdgaprilche2013@abv.bg, тел: 0894/486177

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДГ „АПРИЛЧЕ”
ГР. АПРИЛЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКА ГРАДИНА

От……………………………………………………………………………………………......
/Трите имена на родителя или настойника/
Родител/настойник на………………………………………………………………………….
/Трите имена на детето/

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля детето ми да бъде прието в подготвителна група в поверената Ви детска градина.
Желая детето ми да посещава ЦЕЛОДНЕВНА група.
Уведомен/а съм, че за отглеждане в целодневна група съм задължен да плащам такса
за храна в размер на ………………..
Уведомен/а съм, че съм задължен да осигуря присъствието на детето за времето, през
което то подлежи на задължително обучение.

Дата:…………………..
Гр. Априлци

Родител/настойник:…………………..
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Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията да изяви становището.
М.Пенков: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги
Общински съветници , становището на комисията от гласували общо 5/пет/ общински
съветника - пет „за” , нула „против” и нула „въздържали се”, подкрепи решението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж.Д.Кокошаров: Който е съгласен с Предложение ДП-172/07.04.2017г.,
моля да гласува:
Гласували общо 8 общински съветника
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №302
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 59, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ и §31 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно
образование ОбС Априлци
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община
Априлци.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-173/07.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски
градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Априлци
на територията на Община Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.346 от
Закона за предучилищно и училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински съветници, гости,
предложението касае отново наредба , която сме длъжни да имаме. Става дума за
приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Априлци на
територията на Община Априлци, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.346 от
Закона за предучилищно и училищно образование и § 31 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование.
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ПРОЕКТ!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АПРИЛЦИ
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕЗА ПОДКРЕПА
ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за вписване на
общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
в регистъра по чл. 346, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно
образование и обстоятелствата, които подлежат на вписване.
Чл.2. На вписване в регистъра по ал.1 подлежат всички общински
детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на
територията на община Априлци.
Чл.3. Публичният регистър се създава и се поддържа от Общинска
администрация, на електронен и хартиен носител.
Чл.4. Директорът на детската градина/център за подкрепа за
личностно развитие или определено със заповед от него длъжностно лице
предоставя информация за вписване в регистъра.
Чл.5. (1) Оправомощено от кмета на Община Априлци длъжностно
лице извършва служебно вписване на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностното развитие в регистъра по чл.3.
(2) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. Име на детската градина/центъра за подкрепа на личностното
развитие;
2. Данни за наличие на филиали;
3. Заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване;
4. Акт за собственост;
5. Официален адрес, адрес на сградите, в които се провеждат
обучение, съответно се осъществява дейността;
6. Телефон, интернет страница, e-mail;
7. Име на директора;
8. Численост на персонала (педагогически и непедагогически);
9. Капацитет на институцията (брой места, брой деца, брой групи);
10. Предмета на дейност на центровете за подкрепа на личностното
развитие (съгласно разпоредбите на чл. 49, ал.1 от ЗПУО).
Чл. 6. При всяка промяна в обстоятелствата по чл. 5, ал. 2, в 14 –
дневен срок, оправомощеното от кмета длъжностно лице отразява
промените в регистъра.
Чл. 7. (1) Промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, която не
е основание за заличаване, подлежи на отбелязване.
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(2) При заличаване в регистъра се отбелязват основанието и датата
на заличаването.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 346, ал. 2 във
връзка с чл.346, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно
образование.
§ 2. Данните по чл.5, ал.2 от настоящата наредба са публични и
достъп до тях има всяко лице. Община Априлци осигурява достъп до
данните чрез публикуването им на интернет страницата на общината.
§ 3. Наредбата е приета с Решение №……../……….. на Общински
съвет Априлци на заседание, проведено на ……………. и влиза в сила от
датата на публикуването й на сайта на общината.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля за становище председателят на комисията.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника, от
които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров:Имате ли изказвания по този въпрос? Няма. В режим на
гласуване сме.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, който е съгласен,
моля да гласува:
Гласували общо 8 общински съветника
8 „за”
0 „против”
0„въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 303
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 346 от Закона за предучилищното и
училищно образование /ЗПУО/ и §31 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование
ОбС Априлци
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски
градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община
Априлци.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-176/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане програма за развитие на читалищната дейност на територията
на Община Априлци и общински културен календар за 2017г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа,
предложението е относно
Приемане програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община
Априлци и общински културен календар за 2017г. В това предложение са обхванати и
предложенията на читалищата за развитието на тяхната дейност през годината , т.е.
какви мероприятия ще имат. Материалът е предоставен. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М.Пенков: Тук има предложение от г-н Кокошаров до края на месец ноември
2017г. да бъде изготвен културният календар на Община Априлци за 2018г. От
гласували 5/пет/ общински съветника, пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,
приема предложението на г-н Кокошаров.
М.Пенков: Становище на комисията , относно Предложение ДП-173 –
гласували 5/пет/ общински съветника, от които пет „за”, нула „против” и нула
„въздържали се”, прие предложението.
Влиза Мл.Колев.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма. Имаме две
предложения . Едното е свързано с културния календар, с което предлагаме на кмета до
края на месец ноември 2017г. да бъде изготвен културният календар на Община
Априлци за 2018г., другото е относно цялото Предложение ДП-176. Други
предложения има ли?
Мл.Колев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, имам едно предложение . Празникът на кв.Видима и читалището –
01.05. тази година да го изместим на 14.05., тъй като на 14.05. имаме още едно
мероприятие и искаме двете мероприятия да бъдат сляти , защото на 30.04. е зарята , на
01.05. по-трудно събираме хора и ако нямате нищо напротив да ги направим на един
ден.
Инж. Д. Кокошаров: Има предложение в културният календар за 2017г. 01.05.
като празник на кв.Видима да бъде с дата 14.05. Който е съгласен така да бъде
отразено в културния календар за 2017 г., моля да гласува:
Гласували общо 8 общински съветника
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване
предложението от комисията .
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам до края на месец ноември 2017г. да бъде
изготвен и предоставен на ОбС културният календар на Община Априлци за 2018г от
Кмета на Община Априлци. Уважаеми господа общински съветници, в комисията
предложих това предложение и се прие с една единствена цел. Не е нормално да
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приемаме културния календар през м.май и като се има в предвид, че три от големите
общински празници вече са минали. В същото време, ако културния календар е
гласуван преди бюджета на общината ще се има възможността да се отразят и
разходите в самият бюджет за календарната година и по-конкретно ви предлагам
следния текст за решение. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци, реши Кмета на Община Априлци да внесе за разглеждане в ОбС до
м.ноември 2017г. проект на общински културен календар за 2018г. Който е съгласен с
така направеното предложение , моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 304
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци,
РЕШИ:
Кмета на Община Априлци да внесе за разглеждане в ОбС до м.ноември 2017г.
проект на Общински културен календар за 2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Подлагам на гласуване предложение ДП-176 с нанесената
промяна , която гласувахме за празника на кв.Видима.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с така направеното предложение с
промяната - 01.05. като празник на кв.Видима да бъде с дата 14.05. , моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 305
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона
за народните читалища, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност на Община Априлци за
2017г. и Общински културен календар за 2017г.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 385/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 360/28.03.2017 г. от Радка Драганова Стойнова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, предложението е окомплектовано,може да
видите материалите.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
М.Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, становището на комисията е от общо 6/шест/ гласували общински
съветника – шест „за”, нула „против” и нула „въздържали се” прие предложението .
Инж.Д.Кокошаров: Други изказвания ? Няма. Който е съгласен да бъде
отпусната сумата от 500 лв за новородено дете на Радка Драганова Стойнова , моля да
гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
8 „за”
1 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №306
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 Радка Драганова Стойнова за новородено дете.

на

П.Чорбаджийски: Обяснение за отрицателен вот. Ако новият правилник беше
приет Радка Драганова щеше да отговаря напълно на условията . Тъй като новият
правилник още не е приет, аз гласувах по законосъобразност, а не по целесъобразност.
Благодаря.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 392/12.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 427/10.04.2017 г. от Цветомира Александрова
Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
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Д-р Мл.Пелов: Дами и господа, предложението е окомплектовано,може да
видите материалите.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
М.Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, становището на комисията е от общо 6/шест/ гласували общински
съветника – нула „за”, три „против” и три „въздържали се”, не прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания? Който е съгласен да бъде
отпусната сумата от 500 лв за новородено дете на Радка Драганова Стойнова , моля да
гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
1 „за”
3 „против”
5 „въздържали се”. Не се приема.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-175/10.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на годишен доклад за 2016г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, това е предложение относно Одобряване на годишен
доклад за 2016г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на
община Априлци за периода 2014-2020г. Това е планов документ, чието изработване е
задължително, относно отчитане на общинския план за развитие.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
М.Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, становището на комисията е от общо 6/шест/ гласували общински
съветника – шест „за”, нула „против” и нула „въздържали се” прие предложението на
кмета.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания? Няма.
Инж.Д.Кокошаров: На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА , моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №307
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА ,чл.91, ал.4 и ал.7 от ППЗРР,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
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1. Одобрява Годишен доклад за 2016г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.;
2. Копие от Решението на Общински съвет - Априлци и Годишния доклад
да се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие град
Ловеч.

ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински съветник
Инж. Д. Кокошаров: Господа съветници, това предложение не може да бъде
разгледано, защото го няма вносителя. Благодаря Ви.
ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП – 170/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Изменение на ПУП- План за регулация и изработване на план за застрояване
за ПИ 52218.541.311, УПИ ХV-440 и IV-439, кв.74 и улична регулация от О.Т.283 през
О.Т. 285 до О.Т.285А,кв. Острец, гр.Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, предложението касае изменение на ПУП от
ПРЗ .Цитирани са конкретните поземлени имоти .Внася се в ОбС поради факта, че
засяга линейни обекти от инфраструктурата. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Становището на комисията е от общо 5/пет/ гласували общински
съветника – пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания? Няма. На основание чл.21, ал.1, т.8 и
т.11 от ЗМСМА:
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
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 №308
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.62а, ал.4 от
ЗУТ и чл.208 от ЗУТ Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде допуснато изменение на подробния устройствен план
– план за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на уличната регулация на
част от улица с О.Т. 283 през О.Т. 285 до О.Т.285А, по плана на кв.Острец,
гр. Априлци, като същата се съобрази с трасето на съществуващата улица и
с имотните граници на поземлените имоти, които се обслужват от нея, като
от ПИ с идентификатор 52218.541.311 се обособят два самостоятелни
урегулирани поземлени имота регулационната граница между които се
запази по действуващата регулационна граница между парцел XV-440 и
IV-439, кв.74 и станалите регулационни граници да се поставят в
съответствие с границите на поземления имот. Да се изработи план за
застрояване за новообособените XV-311 и IV-311, който да предвиди
свободно основно ниско застрояване и свързано допълващо застрояване по
границата между тях, както и свързано застрояване между УПИ V-441 и
новообразувания УПИ XV-311, кв.74 при условията на чл.21, ал.5 от ЗУТ,
като се запазят съществуващите сгради в имот с идентификатор
52218.541.311, при спазване на изискванията на чл.31, ал.1 и чл.42, ал.1 от
ЗУТ се предвиди режим на устройство съобразно изискванията за жилищна
устройствена зона с малка височина на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.
2. Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци да
проведе необходимите процедури по Закона за устройство на територията.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 171/05.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Изменение на подробен устройствен план-план за регулация и изработване на
план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.546.178, попадащ в УПИ VI, кв.13, с
предназначение „За почивни станции” и улична регулация от о.т.37 през о.т.36, 35,
34, 55, 56, 57 до о.т. 58 кв.13, по плана на гр.Априлци, кв.Острец.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н Председател , общински съветници, предложението
касае Изменение на подробен устройствен план-план за регулация и изработване на
план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.546.178, попадащ в УПИ VI, кв.13, с
предназначение „За почивни станции” и улична регулация от о.т.37 през о.т.36, 35, 34,
55, 56, 57 до о.т. 58 кв.13, по плана на гр.Априлци, кв.Острец., имаше неясноти по този
въпрос на комисията.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Становището на комисията е от общо 4/четири/ гласували общински
съветника – нула „за”, нула „против” и четири „въздържали се” , не прие
предложението.
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Инж.Д.Кокошаров: По време на комисията зададох следните въпроси . Тъй като
се прави промяната по кадастралната карта, а не по регулационния план, в моменра
това нещо не може да стане по регулационния план. Става въпрос за задна уличка, тя е
съществуваща, по плана минава съвсем на друго място, където не съответства с
кадастралната карта. Това ми беше разговора с архитектката. Апелирвам Ви да
променим решението на комисията.
Инж. Д. Кокошаров: Въпроси има ли , питания , изказвания? Няма. На
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „въздържал се”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 9 общински съветника
7 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 309
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.208 от ЗУТ,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Дава съгласие да бъде допуснато изменение на подробния устройствен план
– план за регулация /ПУП-ПР/ и изработване на план за застрояване /ПЗ/, с
който:
1. Да се измени уличната регулация между о.т. 37 до о.т.34 и да се проектира
нова върху трасето на съществуващата улица по кадастралната карта с
нови осови точки 901 до о.т.902 и за частта от улица с о.т. 34 до о.т.57 да
се проектира нова върху трасето на съществуващата улица по
кадастралната карта с нови осови точки с номера от 901 до о.т.909.
2. От поземлен имот с идентификатор 52218.546.178 се обособят два нови
урегулирани поземлени имота, съответно с номера VII-178, VIII-178 в
кв.13 с предназначение за ниско жилищно застрояване.
3. За поземлени имоти с идентификатори 52218.546.176 и 52218.546.177 да се
обособи един урегулиран поземлен имот с номер IX -176,177 в кв.13 също
с предназначение за ниско жилищно застрояване.
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4. Поземлен имот с идентификатор 52218.546.231 да се урегулира по имотни
граници като запази предназначението си за ниско жилищно застрояване
и поземлен имот с идентификатор 52218.546.165 да се урегулира в УПИ X
с предназначение”за озеленяване” в кв.11 по плана на гр. Априлци, кв.
Острец.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци да
проведе необходимите процедури по Закона за устройство на територията.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП –174/10.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промяна на предназначението на общински поземлен имот пасище-мера и
допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване/ПУП-ПРЗ/
Инж.Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението го правим с цел да
се предотреди терен, на който да бъде изградена подстанция за ниско
напрежение от 110 kV на 20 кV за нуждите на Община Априлци. За тази цел
имаме подходящ терен намиращ се в местността „Черешов дол”- 13 дка 401
кв.м. От този терен ние предлагаме да бъдат отделени 4 дка 631 кв.м. за тази
нужда.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Становището на комисията е от общо 5/пет/ гласували общински
съветника – пет„за”, нула „против” и нула „въздържали се” , прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос?
Инж. Д. Кокошаров: Подлагам на гласуване ДП – 174.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 310
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, чл.25, ал.5
във връзка с чл.25 ал.3 и 4 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на
необходима част от поземлен имот с идентификатор 52218.736.1, с Трайно
предназначение на територията: „Земеделска”, с Начина на трайно
ползване: „Пасище”, с площ от 13 401 кв. м , категория при не поливни
условия 8, представляваща проектен поземлен имот с идентификатор
52218.736.449 с площ от 4631 кв.м., за изграждане на ел.подстация;
2. Изразява предварително съгласие за учредяване на ограничени
вещни права върху общински поземлени имоти, на бъдещ имвеститор за
изграждане на ел.подстация и довеждащата инфраструктура до нея;
3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 и
2 до 31.12.2019 г.;
4. Обявява за частна общинска собственост проектен поземлен имот с
идентификатор 52218.736.449, в местността „Черешов дол”, с площ от
4631 кв.м.;
5. Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с
идентификатор 52218.736.1 по кадастралната карта на гр.Априлци,
представляваща проектен поземлен имот с идентификатор 52218.736.449,
с плош от 4631 кв.м., в местността „Черешов дол”, собственост на
Община Априлци, като новообразувания урегулиран поземлен имот се
определи „За техническа инфраструкрура – ел.подстанция”.
6. Одобрява техническо задание, неразделна част от което е скицатапредложение по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ,
съставено от възложителя.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Възлага на Кмета на Община Априлци да предприеме всички
необходими правни и фактически действия за реализация на
инвестицията.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП –177/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от
Закона за устройство на територията на поземлен имот с идентификатор
52218.157.11 по кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Аврамовото”, във
връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, В община Априлци е постъпило
заявление с вх. №323/13.03.2017г. от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, чрез
пълномощник Владимир Благоев Попов, пълномощно с рег. №4254 от 30.08.2016г. на
Нотариус с рег. №533 на НК с район на действие Районен съд гр. София, с искане за
допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване /ПУП-ПЗ/ за
поземлен имот с идентификатор 52218.157.11 по
кадастралната карта на гр. Априлци, местност „Аврамовото”, собственост на
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, съгласно Договор за продажба на недвижим имот с
№179, том XV, вписан с вх. рег. №4665 от 23.12.2016г. на Служба по вписвания
гр.Троян.
Към заявлението са приложени: Договор за продажба на недвижим имот с №179,
том XV, вписан с вх. рег. №4665 от 23.12.2016г. на Служба по вписвания гр. Троян,
скица на имота издадена от СГКК - Ловеч с №15-60407/13.02.2017г., Техническо
задание по чл.125 от ЗУТ, проект-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ,
пълномощно с рег. №4254 от 30.08.2016г. на Нотариус с рег.№533 на НК с район на
действие Районен съд гр.София и писмо с изх. №784/24.02.2017г. на РИОСВ -Плевен .
Поземлен имот с идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на гр.
Априлци представлява незастроен терен, земеделска земя, местност „Аврамовото”, с
начин на трайно ползване –ливада, с площ от 1705кв.м. Съгласно техническо задание
по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя и проект-предложение на плана за
регулация и застрояване, инвестиционните намерения на собственика са за изграждане
на „Базова станция №LOV 0108. A-Ostrec”, при обособена устройствена зона
–„Техническа инфраструктура” /Ти/ със свободно застрояване. В предвид на това е и
направен проекта за решение.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Уважаеми дами и господа, становището на комисията е от общо
5/пет/ гласували общински съветника – пет„за”, нула „против” и нула „въздържали се”
,подкрепи предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Въпроси има ли , питания , изказвания? Няма. В режим на
гласуване сме. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , който е съгласен, моля да
гласува:

Гласували общо 9 общински съветника
24

9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 311
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.18 от Закона
за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, 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 с идентификатор
52218.157.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, местност „Аврамовото”,
собственост на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, съгласно Договор за продажба на
недвижим имот с №179, том XV, вписан с вх. рег. №4665 от 23.12.2016г. на Служба
по вписвания гр.Троян, като имота се отреди „За сгради мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура” /Ти/, със свободно свободно.
2. Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПЗ, 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.
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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП –178/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за
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регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията на поземлен имот с идентификатор 52218.817.16 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Острец, местност „Среден рът” във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Процедура
по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията на поземлен имот с идентификатор 52218.817.16 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Острец, местност „Среден рът” във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Подробно е
описано в предложението, скиците са актуални.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Уважаеми дами и господа, становището на комисията е от общо 5/пет/
гласували общински съветника – пет„за”, нула „против” и нула „въздържали се” , прие
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания, питания ? Няма. В режим на гласуване
сме. На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА , който е съгласен, моля да гласува:

Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 312
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.18 от Закона
за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, 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 част от поземлен имот с идентификатор
52218.817.16 по кадастралната карта на гр. Априлци в размер на 798 кв.м с
проектен идентификатор52218.817.569 за изграждане на еднофамилна жилищна
сграда, при обособена устройствена зона –„Жилищна зона с малка височина”
/Жм/, с показатели: височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60% ;
коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;
застрояване – свободно, като се осигури достъп до останалата част от имота с
проектен идентификатор 52218.817.750 по път с проектен идентификатор
52218.817.571 по прилажените скици проект за делба.
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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.
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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП –179/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с
идентификатор 52218.546.113
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Община Априлци е собственик
съгласно акт за публична общинска собственост № 131 от 13.03.2012 г. на
Застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 52218.546.113, с ТПТ
“Урбанизирана”, с НТП “Комплексно застрояване”, с площ от 5 591 кв.м., по
КККР на гр. Априлци, кв. Острец.В Общинска администрация – Априлци
постъпи заявление № 317 от 10.03.2017 г. от г-жа Галина Димова Симеонова за
наемане на част от имот с идентификатор 52218.546.113, в размер на 15 кв.м.,
за развиване на търговска дейност – продажба на плодове и зеленчуци.В тази
връзка е и направеният проект за решение. Искам да направя една корекция.
Цитирам” На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС и чл.
16 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество..” да се пропусне чл.16 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В текста за
решение не е нанесена цената , като пазарната стойност на месечния наем в
евро е 23,08 за месец. Пазарната стойност на месечния наем в лева е 46,50 за
месец. Окончателно изчислена пазарна стойност за наем е 46,74 лв/месец.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
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Бр.Беров: Уважаеми дами и господа, становището на комисията е от общо 5/пет/
гласували общински съветника – пет„за”, нула „против” и нула „въздържали се” , прие
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания, питания ? Няма. В режим на гласуване
сме. С направените корекции от кмета и с допълнението за определяне на начална
тръжна цена на месец. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”

Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 313
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде отдадени под наем за срок от 10 години, 15 /петнадесет/
кв.м. от поземлен имот с идентификатор 52218.546.113, с ТПТ
“Урбанизирана”, с НТП “Комплексно застрояване”, с площ от 5 591
кв.м., по КККР на гр. Априлци, кв. Острец, община Априлци, област
Ловеч, индивидуализирани в кадастралната карта с имот с
идентификатор 52218.546.113.3.
2. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 46,74
/четиридесет и шест лева и седемдесет и четири/ лева без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да проведе тръжна процедура и
сключи договор за отдаване под наем със спечелилия публичният търг
участник
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
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Предложение ДП –180/13.04.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с
идентификатор 52218.530.282.2
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н Председател, предложението е
относно Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с
идентификатор 52218.530.282.2. Има лека корекция отново в проекта за решение да
отпадне цитирането отново чл.16 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, като началната тръжна
цена за отдаване на имота е 12,55лв. или 6,04 € , като става въпрос за 1 кв.м.
от сградата. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Уважаеми дами и господа, становището на комисията е от общо 5/пет/
гласували общински съветника – пет„за”, нула „против” и нула „въздържали се” , прие
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания, питания ? Няма. В режим на гласуване
сме с направените корекции от г-н Пелов. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”

Гласували общо 8 общински съветника
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 314
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС ,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Да бъдат отдадени под наем за срок от 10 години, две отделни
клетки за поставяне на автомати за топли и студени безалкохолни
напитки, с обща площ от 1 /един/ кв.м., представляващи част имот с
идентификатор
52218.530.282.2
Масивна
двуетажна
Административна делова сграда със ЗП 927 кв.м., построена през
1978 година;
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2. Определя начална тръжна месечна наемна цена на квадратен метър
в размер на 12,55 /дванадесет лева и петдесет и пет/ лева без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да проведе тръжна процедура и
сключи договор за отдаване под наем със спечелилия публичният търг
участник

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП –169/29.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Изработване на лесоустройствен план /ЛУП/ на горските територии
собственост на община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н Председател, това предложение
сме го направили с цел ОбС да вземе решение , с което да възложи на кмета задачата
да бъде възложено изработването на лесоустройствения проект на Община Априлци за
нейните горски територии, който в следващите 10 години ще регламентира добива от
тези територии и начина на работа. В тази връзка е отправеното предложение.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Уважаеми дами и господа, становището на комисията е от общо 5/пет/
гласували общински съветника – пет„за”, нула „против” и нула „въздържали се” ,
подкрепя предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Други изказвания, питания има ли ? Няма. В режим на
гласуване сме.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА:
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 315
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.13, ал.1 и ал.4, чл.14, ал.1 от
Закона за горите, чл.5 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и
планиране в горските територии на МЗХ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се изготви лесоустройствен проект /ЛУП/ на горските
територии собственост на община Априлци.
2. Упълномощава Кмета на община Априлци да сключи договор за
изработване на лесоустройствен проект за горските територии собственост на
община Априлци с търговец, който е вписан в публичния регистър по чл.241,
ал.1 от Закона за горите

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Заповед РД-07-97 на Областен управител гр.Ловеч от 13.04.2017год.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници , с тази заповед
областният управител на гр.Ловеч е върнал наше Решение №291/ Протокол 24 . Става
въпрос за при изготвянето на проектопредложението не е съобразено с изискванията
на Закона за предучилищното и училищното образование като: в срок от две години не
е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни,
здравни, социални и хуманитарни дейности; налице е положително становище на
министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на
образователните потребности в общината; населеното място е с население под 5
хиляди души.
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам да отменим това наше решение и общинска
администрация в лицето на кмета да подготви ново предложение, ако желае. Има ли
други предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да бъде отменено Решение №291/
Протокол 24 на ОбС Априлци , моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 316
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци

РЕШИ:
Отменя решение № 291/ 30.03.2017г. от Протокол 24
Априлци.
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на Общински съвет

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Актуализиране или промяна на Правилник за отпускане на еднократни финансови
помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение №246/27.06.2013г.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на Временната комисия, изготвила
проекта за изменение, да доклава.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги , след три
заседания , комисията изработи проект за изменение на Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци. Ще зачета основните
промени, които предлага комисията. : В чл.1,ал.2 се добавя във втория ред „При
записване на дете в първи клас”.. но преди да влезя в подробности, основно искам да
кажа какви бяха целите, които искахме да постигнем с това изменение. 1. Да се
завишат финансовите стимули и финансовите помощи, 2.Да бъдат направени подостъпни , 3.Да се стимулира записването на деца в основното училище в Априлци,
4.Достигане на по-голяма социална справедливост.
В подробности казах вече В чл.1,ал.2 се добавя във втория ред „При записване на дете
в първи клас”; в чл.3 въвеждаме т.2 ЕФП за записване на дете в първи клас- т.е. на
практика разделяме помощта за подпомагане на дете като тя се разделя на 300 + 300
(веднъж при раждане на детето и веднъж при записването му в 1 клас); въвежда се
чл.3а – За изключителни заслуги на граждани( група граждани),същите по решение на
ОбС се награждават с парични суми, след внесено обосновано предложение от Кмета
на Общината или общински съветник(съветници) – до сега нямаше такъв член в
предния правилник.; В чл.5 критериите стават „по-меки”, акто вече се иска единият от
родителите да е с постоянен адрес в Априлци, а двамата родители да са с настоящ
адрес в Община Априлци най-малко от 6 месеца (сваля се от години на 6 месеца) и се
въвежда „двамата родители да нямат непогасени финансови задължения към Община
Априлци”; В т.2 (нова точка) “Право на еднократна помощ при записване на дете в I
клас „ – там изискванията също са „по-меки”. В изискванията когато лице
кандидатства за финансова помощ, независимо по какви приини, се въвеждат
допълнителни изксвания. В ал.2 на чл.5 се въвежда т.3 – „Да не са получавали и да не
получават помощ на същото основание от друг орган или институция.”, т.8 „Да нямат
вземания, влогове и ценни книжа , чиято обща стойност за това лице надхвърля 1000
/хиляда/ лева.”, въвежда се т.9 – „Безработните лица в трудоспособна възраст да са
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и да не са отказвали предложената им
работа.”, т.10- „Да нямат непогасени финансови задължения към Община Априлци”,
т.11- „Да не са постъпили за планово лечение.” И т.6 – изисква се „Социален доклад от
служба социално подпомагане.” Към тази ал.2 се прилага Декларация, с която
кандидатстващите , удостоверяват , че отговарят на тези изсквания. Декларацията също
е изменена, в съответствие с изискванията. В Раздел IV-Финансиране - Чл. 8. (1)
Необходимите средства по този Правилник се осигуряват от бюджета на Община
Априлци и са в размер както следва:
1. Еднократна помощ за новородено дете в размер на 300/триста/ лева.
2. Еднократна помощ за дете постъпило в I клас в размер на 300/триста/ лева.
3. Еднократни помощи за лечения, за животоспасяващи операции, за
скъпоструващи операции и транспортни разходи на болно лице и
придружителя му при извършване на животоспасяващи операции, злополуки ,
стихийни бедствия и пожари в размер до 300/триста/ лева.
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4. Еднократни помощи за деца с изявени дарби в размер до 200/двеста/ лева.
5. Финансирането по чл.3а в размер до 300 /триста/ лева.
В преходни и заключителни разпоредби : „1. Чл.5, ал.1, т.2 влиза в сила за деца, родени
след датата на приемане на настоящия правилник.” Чета дословно проекта за
изменение.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
НА
ПРАВИЛНИК
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Раздел I.Общи положения
Чл.1. (1) С този правилник се определят условията и реда за отпускане на еднократни
финансови помощи на жители на Община Априлци за новородено дете,при
постъпване на дете в I клас,за деца с изявени дарби и за подпомагане на инцидентно
възникнали здравни и комунално битови потребности.
(2) Правилникът има за цел: да подпомага жителите на Община Априлци, които
се нуждаят от финансова помощ при раждане на дете, при записване на дете в I клас,
при тежки заболявания, злополука, стихийни бедствия и пожари, довели до загуба на
имущество; стимулиране на даровити деца.
Чл.2. Финансова помощ за задоволяване на здравни потребности се отпуска при
условие,че лицата,кандидатстващи за помощи не могат сами или с помощ на близки
да заплатят лечението си.
Раздел II.Видове помощи
Чл.3. Еднократни помощи по смисъла на правилника са:
1.Еднократна помощ за новородено дете в Община Априлци;
2.Еднократна помощ при записване на дете в I клас в Община Априлци;
3.Еднократна помощ за индивидуални /групови/ изяви на деца и ученици,
получили призови места в общински, регионални, национални и международни
прояви;
4.Еднократна помощ за животоспасяващи операции;
5. Еднократна помощ за скъпоструващи лекарства при животоспасяващо лечение
и тежки заболявания;
6. Осигуряване на еднократна помощ за покриване на разходи за злополука,
стихийни бедствия и пожари , довели до загуба на имущество;

33

7. Осигуряване на еднократна помощ за покриване на транспортните разходи на
болно лице и придружителя му при извършване на животоспасяващи операции;
Чл. 3а. За изключителни заслуги на граждани( група граждани),същите по решение на
ОбС се награждават с парични суми, след внесено обосновано предложение от Кмета
на Общината или общински съветник(съветници) .
Раздел III. Условия и ред за отпускане на помощи
Чл.4. Помощите се предоставят по искане на :
1. Нуждаещото се лице, а в случай, че същото не е в състояние да направи
искането, последното се подава от родителите / настойници, попечители/ или
роднини.
2. Законен представител – родител /настойник , попечител/.
Чл.5. (1) Критерии и ред за определяне на лицата, които ще получават помощи по чл.
1 ал. 2.:
1. Право на еднократна помощ при раждане на дете имат родителите на
новородени деца, отговарящи на следните условия: единият от родителите да
е с постоянен адрес Община Априлци най- малко от 5 /пет/ години; двамата
родители да са с настоящ адрес Община Априлци най- малко от 6/шест/
месеца; двамата родители да нямат непогасени финансови задължения към
Община Априлци; детето да е записано в регистъра на Община Априлци;
кандидатстването да става не по- късно от три месеца след раждането на
детето;
2. Право на еднократна помощ при записване на дете в I клас имат родители
на деца, отговарящи на следните условия: единият от родителите да е с
постоянен адрес Община Априлци най- малко от 3 /три/ години; двамата
родители да са с настоящ адрес Община Априлци най- малко от 6/шест/
месеца; двамата родители да нямат непогасени финансови задължения към
Община Априлци; кандидатстването да става не по- късно от три месеца след
записването на детето в училище на територията на Община Априлци
3. Право на еднократна помощ за подпомагане на даровити и изявени деца, имат
децата получили отличие на различни общински ,областни, национални и
международни и предоставили удостоверение за успешно представяне във
фестивали, конкурси и др.
4. Право на еднократна помощ за лечение имат лицата със заболявания, които не
могат да заплатят лечението си и лечението им не е заплатено по клинична
пътека на здравноосигурителната каса.
5. Право на еднократна помощ имат лицата с увредено или унищожено
имущество, вследствие на пожари или стихийни бедствия.
6. Финансова помощ се отпуска на лица, чието единствено жилище е
унищожено или увредено , вследствие на пожар, бедствие и няма застраховка
за имущество.
(2) Лицата, които ще кандидатстват за финансова помощ по чл.5, ал.1, т.4 и т.5, могат
да бъдат само жители на Община Априлци, които са били с постоянен и настоящ адрес
в Община Априлци за последните 5 /пет /години и отговарят на следните условия:
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1.Да не са регистрирани и да не регистрират дейност по Търговския закон.
2.Да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Априлци
3.Да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от друг
орган или институция.
4.Да не притежават недвижимо или движимо имущество, от което да получават
доходи.
5.Да не са продавали движимо или недвижимо имущество за срок от 2 /две/
години преди подаване на заявление за отпускане на помощ.
6.Да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение
за издръжка и гледане, наем.
7.Да не са прехвърляли жилищен или вилен имот и /или/ идеални части от тях
срещу заплащане през последните 5 /пет/ години.
8.Да нямат вземания, влогове и ценни книжа , чиято обща стойност за това лице
надхвърля 1000 /хиляда/ лева.
9.Безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в Дирекция
„Бюро по труда” и да не са отказвали предложената им работа.
10.Да нямат непогасени финансови задължения към Община Априлци.
11. Да не са постъпили за планово лечение.
(3) Лицата кандидатстващи за отпускане на помощ предоставят следните документи:
1.Заявление по образец. /Приложение 1/
2.Лична карта – копие.
3. Удостоверение за настоящ адрес.
4.Документи, доказващи извършените разходи/фактури, касови бележки/.
5.Медицински документи, удостоверяващи нуждата от лечение/ документи от ЛКК,
ТЕЛК , епикризи и др.
6. Социален доклад от служба социално подпомагане.
7.Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 5 ,ал. 2, т. 1,
2, 3, 4,5, 6 ,7, 8, 9, 10 ,11 и чл. 5 ,ал. 2. / Приложение 2 /
(4) Обстоятелствата по чл. 5 ,ал.1. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се установяват служебно.
Чл. 6. Молби и приложените към тях документи се отправят до Кмета общината.
(1) Подадените молби се разглеждат и обработват от служители на общинска
администрация с оглед на това, отговарят ли на посочените условия. Общинска
администрация оформя предложение за размер на помощта и го внасят в Комисия на
ОС – Априлци.
(2) Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие,
евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и
международни връзки към ОС – гр. Априлци разглежда включените в докладните
искания за отпускане на помощи и ги внася за обсъждане в Общински съвет.
(3) Процедура на одобрение:
1. Комисията по чл.6 ,ал.2 дава становище за всяка от подадените молби, след
което ги внася за обсъждане в Общински съвет.
2. Общински съвет взема решение за отпускане или отказ на помощта .
Чл. 7. (1) Помощите по Правилника са парични.
(2) Помощите по този Правилник се изплащат чрез касата на Община Априлци.
(3) Непарични помощи се отпускат с решение на Общински съвет.
Раздел IV. Финансиране
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Чл. 8. (1) Необходимите средства по този Правилник се осигуряват от бюджета на
Община Априлци и са в размер както следва:
6. Еднократна помощ за новородено дете в размер на 300/триста/ лева.
7. Еднократна помощ за дете постъпило в I клас в размер на 300/триста/ лева.
8. Еднократни помощи за лечения, за животоспасяващи операции, за
скъпоструващи операции и транспортни разходи на болно лице и
придружителя му при извършване на животоспасяващи операции, злополуки ,
стихийни бедствия и пожари в размер до 300/триста/ лева.
9. Еднократни помощи за деца с изявени дарби в размер до 200/двеста/ лева.
10. Финансирането по чл.3а в размер до 300 /триста/ лева.
(2) За отпускане на финансова помощ, лицата декларират , че отговарят на
цитираните по- горе условия. Представените декларации подлежат на служебна
проверка от страна на общинска администрация.
Преходни и заключителни разпоредби:
1. Чл.5, ал.1, т.2 влиза в сила за деца, родени след датата на приемане на
настоящия правилник.
Правилникът е приет с Решение № …………..от ……………..
Приложение №1 – Заявление за отпускане на помощ.
Приложение №2 – Декларация.

Приложение №2
ДЕКЛАРАЦИЯ
От………………………………………………………………………………………………………, ЕГН…………………..
/ име, презиме ,фамилия/

От………………………………………………………………………………………………………, ЕГН…………………..
/ име, презиме ,фамилия/

ДЕКЛАРИРАМ:
че не съм / сме/ регистриран/и и не упражнявам/е дейност по смисъла на
Търговския закон.
че съм / сме/ с адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на
територията на Община Априлци.
че не съм / сме/ получавали еднократни помощи от Дирекция „Социално
подпомагане” или друга институция на същото основание.
не мога да заплатя лечението си и лечението ми не е заплатено по клинична
пътека на здравноосигурителната каса.
че лечението ми не е планирано.
че не съм / сме/ продавал/и недвижимо или движимо имущество за срок от 2
/две/ години преди подаване на заявлението за отпускане на помощ.
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не съм прехвърлял/а чрез договор за дарение собствеността върху жилищен
или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 2 /две/ години.
че не съм / сме/ сключвали договор за предоставяне на собственост срещу
задължение за издръжка и гледане,наем.
че увреденото/унищоженото/ ми жилище е единствено за семейството ми и не
е застраховано в застрахователна институция.
че увреденото/унищоженото/ ми селскостопанско имущество е само и
единствено за селскостопанска нужда,задоволяваща потребностите на моето
семейство.
че не съм регистриран/а в Дирекция „Бюро по труда” и не съм отказвал/а
предложената от там работа/за безработни лица в трудоспособна възраст/.
че нямам непогасени финансови задължения към Община Априлци.
че нямам вземания,влогове и ценни книжа,чиято обща стойност надхвърля
1000 /хиляда/ лева.
че семейството ми се състои от:
1………………………………………………………………………………………….………… ЕГН……………………………….
2.………………………………………………………………………………………….……… ЕГН……………………………….
3………………………………………………………………………………………….………… ЕГН……………………………….
Забележка:Вярното се маркира с кръстче.
Известно ми е,че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл.313 от НК.
Декларатор/и:
Дата:…………………………..
гр.Априлци

/подпис/

/подпис/

Благодаря за вниманието.
Инж. Д. Кокошаров: Въпроси имате ли ?
Мл.Колев: Уважаеми колеги, моето предложение е в Раздел IV-Финансиране ,
чл.8, ал.1, т.1 ЕФП за новородено дете да стане от 300 на 400 лв, а т.2. от 300 да се
намали на 200 лв.. За едно младо семейство , мисля че тези средства са повече
необходими при раждането на тяхното дете, отколкото при постъпването в първи клас.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми дами и господа, от направените анализи за отпуснатите
помощи за новородени деца в годините назад се установи, че примерно от
предоставени 15 помощи за 1 година, от тези деца 5-6 се записват в първи клас. В
Община Априлци има жители с постоянна адресна регистрация, които не живеят на
територията на общината. Може би това е презумцията на комисията да бъде разделена
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помощта на две равни части, с цел да останат повече средства за жителите, живеещи на
територията на общината. Може би това е по-справедливо помощта да бъде разделена
на две. Ние сме под 3 000 жители, ние намаляваме. Демографският профил е зле.
Смятам, че е правилно да бъде разделено на две равни части ,а как ще бъде Вие ще
прецените. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения? Няма. Подлагам на гласуване
предложението на г-н Колев.
Инж. Д. Кокошаров: В чл.8,ал.1,т.1 ЕФП за новородено дете да бъде 400 лв и в В
чл.8,ал.1,т.2 ЕФП за постъпване на дете в първи клас да бъде 200 лв. Който е съгласен,
моля да гласува:

Гласували общо 9 общински съветника
3 „за”
1 „против”
5 „въздържали се”. Не се приема.
Инж. Д. Кокошаров: Правя следното предложение към гласуването на проекта
за изменение. В точката е записано Актуализиране или промяна на Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци. Аз
предлагам на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА да бъде записано Променя Правилник
за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, който е съгласен:
Общински съвет Априлци променя Правилник за отпускане на еднократни финансови
помощи на жители на Община Априлци, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
6 „за”
2 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 317
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Променя Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители
на Община Априлци
Ст.Нунев: Обяснение за отрицателен вот. Уважаеми дами и господа, гласувах
„против” , защото декларацията не бива да се обвързва с финансовите задължения към
общината с правото на получаване на такава помощ. И не е ясно кой ще проверява тези
неща.Примерно , че съм отказал предложена работа от Бюрото по труда. Никой няма
да дойде за финансова помощ от 200 или 300 лв , при условие , че има влогове от 1000
лева. И с това не съм съгласен.
38

Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-181/24.04.2017г. от д-р Младен Пелов-Кмет на община Априлци
относно Приемане на нови членове в доброволно формирование № ОВ-99-01, Община
Априлци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Инж.Д.Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми дами и господа, във връзка с промяна на Наредба за
реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС №123 от 25.06.2012г., минималният
брой служители в това доброволно формирование беше 5. Но във връзка с направената
промяна, той се увеличи на на 10. И предложението направено към вас е да достигнем
минималният праг на това формирование от 10 доброволеца, тъй като изключително
трудно намираме такива, а в същото време това са хора, които помагат при гасенето на
пожари и при възникване на други извънредни ситуации на пожарникарите. В тази
връзка е отправеното към вас предложение минималният праг в Община Априлци да
стане 10 човека. Благодаря Ви.
Инж.Д.Кокошаров: Господа съветници ,предлагам Ви да гласуваме това
предложение по следния ред: „На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.4 и 5, ал.1
от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия , пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях, ОбС Априлци РЕШИ: 1. Числеността
на доброволно формирование №ОВ-99-01-Община Априлци да бъде до 10
доброволеца; 2. Кмет на Община Априлци да издаде заповед за реда и начина на
избиране на доброволците. „
Инж.Д.Кокошаров: Който е съгласен с така направеното предложение ДП-181,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 318
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.4 и 5, ал.1 от Наредба за реда за
създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия , пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС №123 от 25.06.2012г. изм. и
доп. ДВ, бр. 74 от 05.09.2014г., Общински съвет Априлци
РЕШИ:
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1.

Числеността на доброволно формирование №ОВ-99-01-Община Априлци
да бъде до 10 доброволеца;
2. Кмет на Община Априлци да издаде заповед за реда и начина на избиране
на доброволците.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх № 408/26.04.2017г. относно Заявление с вх. № 352/21.03.2017г. от Петьо
Танев Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Инж.Д.Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е направено във
връзка със заявлението, направено от Петьо Танев Стефанов. Постоянният му адрес е
бил гр.Стара Загора. В настоящия момент живее на ул.”Балкан” 8, направил си е
постоянна адресна регистрация в гр.Априлци. Иска да му бъде отпусната еднократна
помощ.
Инж.Д.Кокошаров: Предлагам да му бъдат отпуснати 50 лв., макар и да не
отговаря на критериите за отпускане за еднократни финансови помощи. Имате ли
други предложения? Няма.
Инж.Д.Кокошаров: Който е съгласен да бъде отпусната на Петьо Танев
Стефанов сумата от 50 лева, моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
5 „за”
3 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 319
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2 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 на 50/ петдесет/
лева на Петьо Танев Стефанов за лечение.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Д-р Мл.Пелов: Отправям покана на 30.04.2017г. пред читалището в Ново село в
10:30ч. откриване на паметните плочи на загиналите новоселци във войните за
Национално обединение и 100 години от Дойранската епопея.
Мл.Колев: Уважаеми колеги, каня Ви на 30.04.2017г. от 20:00ч. в центъра на
кв.Видима. Ще има митинг-заря в памет на загиналите във войните жители на община
Априлци.
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Инж. Д. Кокошаров: С това закривам редовното заседание на Общински съвет.

Председател
инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Кристина Колева
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