Протокол
Днес 18.07.2017г. от 13.30 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по
бюджет,
финанси,
образование,
икономическо
развитие,
евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци.
Присъстват: Мартин Пенков- Председател, Паулин Чорбаджийски – секретар,
Начо Начев, Бранимир Беров, Стелиян Нунев, Камен Славов - членове.
Отсъства: Пепа Колева-член.
Присъстват – Тихомир Колев, инж.Димитър Кокошаров- Председател на ОбС
Априлци
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Стела Драганова
– Зам. кмет на община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на Община Априлци
М.Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
откривам заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, образование,
икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални
дейности и международни връзки към ОбС Априлци. Проектът за дневен ред е:
1. Предложение от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет
Априлци относно промяна в Наредба № 16 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
2. Предложение от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет
Априлци относно промяна в Наредба за рекламната дейност и реда и условията за
разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията на
община Априлци.
3. Предложение ДП – 204/10.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в детските градини на територията на Община Априлци.
4. Предложение ДП – 210/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след
приключване на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура
/инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща
инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на
регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ
общините Троян и Априлци”.
5. Информация от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Отчет на
бюджета на Община Априлци за 2017 г. към 30.06.2017 г.
М.Пенков: Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет
Априлци относно промяна в Наредба № 16 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
2. Предложение от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет
Априлци относно промяна в Наредба за рекламната дейност и реда и условията за
разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на
територията на община Априлци.
3. Предложение ДП – 204/10.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци.
4. Предложение ДП – 210/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне на бъдещата експлоатация на изградената
инфраструктура след приключване на проект „Проектиране и изграждане на
допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими
и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на
отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци”.
5. Информация от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Отчет на
бюджета на Община Априлци за 2017 г. към 30.06.2017 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет
Априлци относно промяна в Наредба № 16 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
М.Пенков: Има думата г-н Кокошаров.
Инж.Д.Кокошаров: Имаме разпореждане на Ловешкия административен съд. Има
административно дело, в което жалят членове от Наредба 16. През годините тези
членове не са изменени съгласно законодателството. Окръжна прокуратура-Ловеч води
дела с ОбС Априлци за отмяната на тези членове. За да спрем делото, разговарях лично
със съдията, посъветваха ме да ги отменим. Също така имаме дело вече във Висшия
административен съд за 18.09.2018г. за чл.16 от Закона за общинската собственост.
Предлагам Ви да отменим тези членове.
М.Пенков: Питания, въпроси , изказвания по т.1 има ли? Няма.
М.Пенков: Който е съгласен с предложението на г-н Кокошаров, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
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РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Априлци, като:
1. Отменя в Раздел I, Чл.2,ал.1,т.4
„4.за добив на кариерни материали”
2. Отменя в Раздел I, Чл.4,ал.1,т.4
„4.ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне
на такси и цени на услуги;”
3. Отменя в Раздел I, Чл.4,ал.1,т.5
„5.насърчаване на частния сектор
регламентираните в Наредбата услуги.”

в

предоставянето

на

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет
Априлци относно промяна в Наредба за рекламната дейност и реда и условията за
разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи на територията
на община Априлци.
М.Пенков: Има думата г-н Кокошаров.
Инж.Д.Кокошаров: Тук нещата са същите. Образувано е дело, но делото е спряно
и се изчаква да се види дали ще отменим членовете или ще се даде ход на делото.
М.Пенков: Питания, въпроси , изказвания по т.2 има ли? Няма.
М.Пенков: Който е съгласен с предложението на г-н Кокошаров, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност и реда и
условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи
на територията на община Априлци, като:
1. Отменя в Глава IV, Чл. 28, т.3, предл.2
„-заявителят е неизправен при изпълнения на други задължения по
договори с Община Априлци”
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ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 204/10.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в детските градини на територията на Община Априлци.
М.Пенков: Има думата д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци.
Д-р Мл.Пелов: Предложението е относно Приемане на Наредба за условията и
реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като
допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на
Община Априлци. Длъжни сме да имаме такава Наредба, затова е внесена за
разглеждане пред Вас.
В.Иванова: Минималният брой на децата трябва да бъде 12.
М.Пенков: Въпроси, питания има ли?
Ст.Нунев: Кой е изготвил Наредбата?
Д-р Мл.Пелов: Ваня Иванова-Секретар на Община Априлци, Стойна НачеваДиректор на ЦДГ”Априлче”.
М.Пенков: Изказвания, питания? Няма.
Който е съгласен с Предложение ДП-204, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно
образование /ЗПУО/ и §31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
предучилищното и училищно образование, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботнонеделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в
детските градини на територията на Община Априлци.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП – 210/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след
приключване на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна
инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и
компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/
за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян,
включващ общините Троян и Априлци”.
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М.Пенков: Има думата д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци.
Д-р Мл.Пелов: Това предложение се налага да бъде разгледано отново, тъй като
възникнаха нови обстоятелства. Вече общите разходи да не са до 10%, а до 15%. Не
можем да ви покажем калкулации,тъй като консултантите, които участват в
изготвянето на проекта не са готови и не могат да ги предоставят. В този
момент,обаче, ние няма да бъдем готови да внесем в срок.Следващото е начина на
експлоатация като за да се избегнат някои притеснения,които са по-скоро искания към
кмета на Община Троян, още от сега да заложим експлоатацията да се осъществява от
търговско дружество с ограничена отговорност. Същността на предложението е да
направим бизнес на някого от общинския отпадък. Ако гласувате до 15%, означава не
повече от 780 000 лв ние да съфинансираме местните приходи. Предходното решение
беше до 520 000лв. Това е един от добрите проекти, но в един момент разходите по
изпълнението са много оптимизирани . Те искаха да вдигнат на 20% , но аз споделих ,
че нашия общински съвет не би гласувал такава голяма сума. Още повече, че това нещо
би имало значение за в бъдещ период , таксите за отчисления ще се увеличат три пъти..
това означава, че настоящият размер на такса Смет би се удвоил, за да може да
посрещнем този разход.
Т.Колев: А ако останат старите проценти – 10%?!
Д-р Мл.Пелов: Не достигали с 10 000лв…
Ст.Драганова: Консултантите са категорични, че ще надхвърлят 10%.. с колко
точно.. може да не стигнат до 15%. Сигурно е , че ще бъде над 10%.
Ст.Нунев: Предоставиха ли някакви разчети?
Д-р Мл.Пелов: В момента още не могат.
Ст.Драганова: Чак към м.август. При 10% за Община Априлци са 52 000лв, при
15%- 78 000лв, при 20%-104 000лв.
М.Пенков: Питания, въпроси?
Ст.Нунев:Въпросът ми е в кой елемент са усетили, че няма да стигнат тези 10% ?
М.Пенков: Който е съгласен с Предложение ДП-210, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
4 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общинският съвет - Априлци,
РЕШИ:
В т.1 на решение № 294 от 30.03.2017 г. израза „до 10% от общите допустими
разходи, не повече от 520 000 лв.“ да бъде заменен с израза „до 15% от общите
допустими разходи, не повече от 780 000 лв.“.
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ПО ПЕТА ТОЧКА
Информация от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Отчет на
бюджета на Община Априлци за 2017 г. към 30.06.2017 г.
М.Пенков: Има думата д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци.
Д-р Мл.Пелов: Към настоящия момент преходният остатък ни е 800 000лв.
Изготвени са таблици. Ако има въпроси може да задавате.
М.Пенков: Въпроси, питания? Няма.
Който е съгласен с т.5 Отчет на бюджета на Община Априлци за 2017 г. към 30.06.2017
г., моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
4 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общинският съвет - Априлци,
РЕШИ:

Приема Отчет на бюджета на Община Априлци за 2017 г. към
30.06.2017 г.
М.Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред закривам заседанието.

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Кристина Колева
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