ПРОТОКОЛ № 29
Днес 27.07.2017 г. от 13.30 часа се проведе заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Начо Начев, Паулин
Чорбаджийски, Тихомир Колев, Бранимир Беров, Стелиян Нунев, Тотю Ненов, Младен
Колев, Камен Славов.
Присъстват още – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Стела
Драганова – Зам. кмет на община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на Община
Априлци, Мария Попова – Кметски наместник на с. Скандало, Росица Дочева –
Кметски наместник на с. Драшкова поляна, Добромир Теодосиев – Дир. на дирекция
„ФСДАПИО”.
Отсъства: Пепа Колева.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, кметски наместници , откривам редовното заседание на Общински съвет
Априлци на 27.07.2017г.
Инж. Д. Кокошаров: Дневния ред Ви е раздаден.В рамките на 24 часа преди самото
заседание е внесено предложение ДП 213/25.07.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет
на община Априлци относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Априлци за 2017 г.
Инж. Д. Кокошаров: г- н Пелов заповядайте да изкажете мотивите и
становищата по това предложение по ДП 213/ 25.07.2017 г.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н Председател, предложението
относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Априлци за
2017 г.трябва всяка година да бъде приемана от ОбС Априлци. Имаме писмо от
Агенция за социално подпомагане в което се обръщат към кмета на ос чл. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето приложено Ви изпращаме
Общинска програма за закрила на детето в община Априлци за 2017 г. за обсъждане и
приемане на заседание на Общински съвет и във връзка със Закона за закрила на
детето, Националната програма за закрила на детето, Конвенцията за правата на детето
на ООН и други нормативни документи е разработена общинската програма за закрила
на детето, която е приложено. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров:Имате ли други предложения, които да влязат в дневния
ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:Който е съгласен предложени ДП 213/25.07.2017 г. по т. 15
да влезе в проекта на дневния ред, моля да гласува:
Гласували 10 общински съветника
9 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.

Инж. Д. Кокошаров:Уважаеми съветници зачитам Проектът за дневен ред:
1. Предложение № 463 от 10.07.2017 г. 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 № 464/10.07.2017 г. 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 с вх. № 465/14.07.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2017 г. към 30.06.2017
г.
6. Предложение ДП – 202/05.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
7. Предложение ДП – 203/05.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
8. Предложение ДП – 205/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отдаване под наем на поземлен имот – публична общинска
собственост.
9. Предложение ДП – 206/14.07.2017г. 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 за поземлен имот с
идентификатор 52218.834.2 по кадастралната карта на гр. Априлци, местност
„Лъката”, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди.
10. Предложение ДП – 207/14.07.2017г. 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 за поземлен имот с
идентификатор 52218.650.29 по кадастралната карта на гр. Априлци, местност
„Чобанов азмак”, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди.
11. Предложение ДП – 208/14.07.2017г. 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 за поземлен имот с
идентификатор 52218.139.28 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Видима,
местност „Лъгът”, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди.
12. Предложение ДП – 209/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на ПИ
52218.513.7, попадащ в УПИ I, кв. 31 и в УПИ XI, кв. 32 и улична регулация от
О.Т. 140 – 136 през О.Т. 1139-138-137А-137, кв. Зла река, гр. Априлци.

13. Предложение ДП – 211/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализация на Общинската програма за управление
дейностите по отпадъците 2017 – 2020 г.
14. Предложение ДП – 212/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община
Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
15.Предложение ДП 213/25.07.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение № 463 от 10.07.2017 г. 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 № 464/10.07.2017 г. 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 с вх. № 465/14.07.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2017 г. към 30.06.2017
г.
6. Предложение ДП – 202/05.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
7. Предложение ДП – 203/05.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
8. Предложение ДП – 205/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отдаване под наем на поземлен имот – публична общинска
собственост.

9. Предложение ДП – 206/14.07.2017г. 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 за поземлен имот с
идентификатор 52218.834.2 по кадастралната карта на гр. Априлци, местност
„Лъката”, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди.
10. Предложение ДП – 207/14.07.2017г. 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 за поземлен имот с
идентификатор 52218.650.29 по кадастралната карта на гр. Априлци, местност
„Чобанов азмак”, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди.
11. Предложение ДП – 208/14.07.2017г. 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 за поземлен имот с
идентификатор 52218.139.28 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Видима,
местност „Лъгът”, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди.
12. Предложение ДП – 209/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на ПИ
52218.513.7, попадащ в УПИ I, кв. 31 и в УПИ XI, кв. 32 и улична регулация от
О.Т. 140 – 136 през О.Т. 1139-138-137А-137, кв. Зла река, гр. Априлци.
13. Предложение ДП – 211/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализация на Общинската програма за управление
дейностите по отпадъците 2017 – 2020 г.
14. Предложение ДП – 212/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община
Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
15.Предложение ДП 213/25.07.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение№ 463 от 10.07.2017 г. 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.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници правя това
предложение с Наредба за изменение на Наредба № 16, която е съобразена с
изискванията за подзаконовите нормативни актове. Обявена е в едномесечен срок на
сайта на общината. Наредбата която променя Наредба № 16 и мотивите които са
продиктувани за промяната на наредбата това са разпореждане от 12.04.2017 г. на
Административен съд Ловеч по административно дело № 139/2017 г., свързано с
членове с тази наредба които не са законосъобразни въз на протест 1118 на Окръжна

прокуратура Ловеч . Оспорват се чл. 2, ал.1, т. 4 и чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5. За това на
вашето внимание и в наредбата която съм предложил с изменение на наредбата Ви
предлагам: Да отменим в Раздел I чл.2, ал.1 , т. 4 за добив на кариерни материали,
защото това вече не е към общините; втора точка отмяна в Раздел I чл. 4, ал. 1, т.4
ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на
услугите. Следващата отмяна е в Раздел I, чл.4, ал1, т.5 насърчаване на частния сектор
в предоставянето на регламентираните в наредбата услуги.От това нещо не произтичат
никакви финансови средства които да променят бюджета на общината, за това Ви
предлагам да ги отменим тези членове, защото в момента е в административно дело.
Ако ги отменим в момента делото няма да има ход.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя на постоянната комисия да изкаже
становище:
М. Пенков:Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги,
уважаеми гости становището на комисията относно предложението на г-н Кокошаров:
От гласували 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя на постоянната комисия да изкаже
становище:
Б. Беров: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги,
кметски наместници, становището на комисията:
От гласували 3 общински съветника
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Имали други изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, който е съгласен с
така направеното предложение с изх.№ 463/10.07.2017г. за изменение на Наредба № 16
моля да гласува:
Гласували общо 10 съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №342
На основание чл. 21,ал. 2, от ЗМСМА Общински съвет – гр. Априлци
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. Отмяна Раздел I, чл. 4, ал. 1, т.5
„5. Насърчаване на частния сектор в предоставянето на
регламентираните в Наредбата услуги”
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение № 464/10.07.2017 г. 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.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми господин
Пелов, това предложение е идентично като първото. По Наредбата за рекламната
дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламноинформационните елементи на територията на община Априлци има протест от
Окръжна прокуратура Ловеч във връзка с членове от наредбата, които не са
законосъобразни въз основа на нормативните актове които са излезли. Наредбата не е
актуализирана. Има членове които с промяната на законите трябва да отпаднат. Има
вече административно разпореждане от 15.06.2017 г. на Ловешкия административен
съд под № 215, въз основа на протест на №3171/2017 г. на Окръжна прокоратура Ловеч
което ни задават въпроса дали ще ги отменим или ще започнем дело. За това предлагам
понеже са не законосъобразни да отменим в Глава IV, чл. 28, т.3, предл. 2 „заявителят е
неизправен при изпълнения на други задължения по договори с Община Априлци. Тук
става въпрос главния архитект дали може да издава най-различни удостоверения и
разрешителни. В Наредбата е записано, че ако има задължения към общината не може
да му се издават, но това е дискриминация. Не може да дискриминират хората по този
начин. Това е актуализацията по тази наредба. На 26.06. 2017 г. е качена на сайта на
общината. Едномесечният срок е спазени и се прави на основание чл. 26, ал. 1 във
връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя на постоянната комисия за становище
М. Пенков: Становище на комисията относно предложението на г-н Кокошаров
От гласували 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя на постоянната комисия за становище
Б. Беров: Становище на комисията относно предложението на г-н Кокошаров
От гласували 3 общински съветника
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания?Няма.

Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване. На основание чл. 21., ал. 2 от
ЗМСМА, който е съгласен с така направеното предложение с изх. № 464 от 10.07.2017
г. за приемане 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, моля да гласува:
От гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №343
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”
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.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н председател предложението е за
приемане на Наредба, която да регламентира почасовите услуги които са
регламентирани съгласно Закона за предучилищното и училищното образование §31 от
Преходните и заключителни разпоредби от същия Закон. Длъжни сме да имаме такава
наредба. Хубавото в случая е,че трябва да се съберат минимум 12 деца, за да се
изпълнява тази дейност. Тази наредба регламентира, дейността на детските градини
през съботите и неделите. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М.Пенков: Становище на постоянната комисията:
От гласували 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
Б. Беров: Становище на постоянната комисията:
От гласували 3 общински съветника
3 „за”

0 „против”
0 „въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по тази точка?
Г-н Нунев заповядайте.
Ст. Нунев: Уважаеми колеги, г-н кмет само искам да споделя едно мнениехубаво е в най-кратък срок да се включи и цената на услугата като бъде променена
Наредба № 16 , тъй като на практика се получава, че с тази наредба предлагаме една
услуга за която нямаме реална цена.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви г-н Нунев.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване. Който е съгласен с предложение
ДП-204 на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 344
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
РЕШИ:
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”.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.

Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е 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“.
На скоро в общински съвет направихме предложение и съответно бе взето решение за
участие в проекта със сума до 52 000 лв. наше съфинансиране което ще доведе до
бъдещи ползи за общината в смисъл такъв за жителите на общината, че няма да се
стигне да трикратно увеличение на такса „битови отпадъци”, поради влизането на
такава такса за общините, които не са изградили такава сепарираща, т.е не са въвели
предварително третиране на отпадъци да се постигне по малък тонаж на депонираните
отпадъци на регионалното сметище. По предварителна информация от консултантите
на двете общини се налага ние да променим това наше решение за съучастие със
сумата не 52 000 лв, а до 78 000 лв. като към настоящия момент ние не можем да Ви
предложим план сметка, с която да оправдаем тези разходи за това е записано до
78 000 лв. Защо се получава така? Ние разполагаме с много кратки срокове в които
трябва да бъдем готови, за да внесем проектното предложение това е причината.
Следващ пункт на нашето предложение е начина на експоатация на инсталацията,
която ще бъде изградена . При разговорите които имахме с кмета на община Троян и с
екипа който разработва проекта стигнахме до убеждението и за това го предлагаме да
се изгради акционерно дружество между общините Троян и Априлци в съотношение с
финансирането което участват двете общини т. е. 90 към 10 % да е капитала на
дружеството. Ние ще участваме с 10 %, а община Троян с 90 %съобразно средствата с
които влиза едната и другата община. Това е предложението. Ако имате въпроси ще
отговорим на тях.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на постоянната комисията за
становище
М.Пенков: Становище на постоянната комисията:
От гласували 6 общински съветника
4„за”
0 „против”
2 „въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
Б. Беров: Становище на постоянната комисията:
От гласували 3 общински съветника
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Аз имам едно питане което е на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 от ЗМСМА. В момента имаме разпореждане със средства трябва да бъде и по т. 6.
Тези средства общински ли ще бъдат 10 % или какви ще бъдат?
Д-р Мл. Пелов: Общински.
Инж. Д. Кокошаров: Тука ми направи впечатление, че в чл. 21, т. 23 от ЗМСМА
е записано „ Решава и други въпроси от местно значение които не са от изключителна
компетентнос на други органи включително за обявяване на определен ден за
празничен и не присъствен за територията на община Априлци, кметство или населено
място по предложение на кмет на общината съгласно съгласуване с областния
управител”.Това ли да остане?
Д-р Мл. Пелов: Да, така да остане. Така са го изработили адвокатите на Троян.

Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Г- н Нунев заповядайте.
Ст. Нунев: Уважаеми колеги, както знаете първото решение беше прието от
всички. Всички бяха „ЗА”. И сега няма лошо да станат 15 %, но е малка как да се
изразя „леко погледнато”, бих казал подигравателно лично към мен. 10 –те % когато
гласуваха нямаше никакви разчети. Сега в един момент, консултантите казват, че може
би нямало да стигнат и за мен малко това звучи несериозно. Те би трябвало да имат
някакви разчети. Тяхното искане е малко несериозно лично за мен.
Инж. Д. Кокошаров: Мое лично мнение по този въпрос е , че няма никаква
информация какво ще се прави. Да ние участваме с от 10 на 100, но ние не сме фактор
който да казва какво ще се прави, но ако нас ни няма те немогат да го направ.
Инж. Д. Кокошаров: Почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания?Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване. Който е съгласен с предложение
ДП-210 на основание чл.21, ал.1,т. 23 от ЗМСМА, моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
7„за”
0 „против”
3 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 345
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
I.На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет – Априлци определя 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“, пред Министерство на околната среда и
водите, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на
битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие на ЕС, да се осъществява от търговско дружество с
ограничена отговорност с общинско участие на общините Троян и Априлци в
съотношение 90% към 10% от капитала на дружеството.
На следващо заседание да бъдат предложени конкретните параметри на
сътрудничеството между общините Троян и Априлци.

II.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.“.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Информация с вх. № 465/14.07.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2017 г. към
30.06.2017 г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Предлагам Добромир Теодосиев да разясни по темата.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да дадем думата на Добромир Теодосиев,
моля да гласува:
От гласували 10 общински съветника:
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Д. Теодосиев: Уважаеми г-н председател, г- н кмет, общински съветници,пред
Вас е отчета на бюджета за 2017 г. към 30.06.2017 г. към полугодието. Според мен се
движим стабилно. Местните приходи са на 35 % изпълнени като данъчните приходи са
62 %, неданъчните са на 57%, общинските такси на 63%. Имаме преходен остатък към
30.06.2017 г. от 855 хиляди лева по банкови смети и в каса. Ако имате някакви въпроси
ще отговоря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на постоянната комисията за
становище.
М.Пенков: Становище на комисията
От гласували 6 общински съветника
4 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Г-н Нунев заповядайте.
Ст. Нунев: Уважаеми колеги аз искам да споделя едно мнение. Като цяло
отчетът на бюджетът към 30.06.2017г. изглежда добре. По подробно разгледах
специално Функция „Образование”и какво ми направи впечатление? Тъй като този
въпрос ще е актуален, сега върви и реформиране на образованието. Като погледнем
като цяло неспециализирани училища, каквото е основното училище като цяло е добре
54,9 % изпълнение по дейност 322 , но в същото време като разгледаме в детайли се
наблюдават някои аномалии. Почваме с Параграф 0200. Там имаме изпълнение 76 %
това е „Други възнаграждения и плащания на персонала”. Това идва най вече от
Параграф 0208 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение”. В това
няма нищо лошо, че е преизпълнено, за което би следвало да има и някаква причина,
която ми е интересна каква е защото знаете, че бюджетът се възлага в началото на

годината и би следвало да има нещо извънредно, за да се стигне до такова
преизпълнение, което евентуално крие риск към края на годината.
Преминаваме към издръжката. Тука изпълнението е 106, 2 % по Параграф 10-00. В
детайли какво прави впечатление: за храна заложени 1100 лв. към момента са 4780 лв.
или 434 % нагоре. Отразени в Параграф 10-11. След това в „постелен инвентар и
облекло” няма заложено нищо. Към шестмесечието са извършени разходи за 8470
лв.отразено в Параграф 10-13. Най вероятно аз за това споделям мнение и бих желал
ако не е възможно сега в последствие да ми се отговори. Явно това ще бъде за сметка
на „учебни и научноизследователски разходи и книги”. За мен това е една голяма
аномалия и извършване на разход който изобщо не е предвиждан в началото.
След това отиваме на „вода, горива и енергия” в Параграф 10-16. Заложени 927 лв.
към шестмесечието са изразходени 4177 лв. Това са 450,6 % над предвиденото. В
същото време остава още половин година.
Гимназията като цяло също 53 % изпълнение е добре по дейност 326. Но като вникнем
в детайли издръжката по параграф 10-00 е изчерпана напълно също към шестмесечието
97,9 %. Тук какво прави впечатление: „вода, горива и енергия” по параграф 10-16
плана е 1444 лв.. Към края на шестмесечието са изразходени 5698 лв. Като вземем и
„други дейности по образованието” и там издръжката (говоря за „вода, горива и
енергия”) издръжката е изчерпана на 100 %.
Отивам към дофинансиране от местни приходи. Появяват се непредвидени „други
възнаграждения и плащания на персонала”. Всички знаят, финансирането от общината
за какво е искано фактически от училищата представиха исканията си за бюджетите. В
същото време сумата която сме гласували за храна не е изразходвано нищо. И така в
един момент тези неща ще се прехвърлят от едното към другото. „Вода, горива и
енергия”, също не е изразходвано нищо.
Професионалната гимназия – фактически от тези средства са гласувани 2600 лв. за
заплати по трудови правоотношения – към шестмесечието са 8646 лв. Тук „вода,
горива и енергия”обратния случай. Гласувани фактически с бюджета 7929 лв. към
момента 795 лв. Като цяло наистина изглежда добре, но в мен буди съмнение, че или
първоначалния бюджет който сме искали училищата просто не е съобразен с бъдещите
разходи, които са искали да бъдат извършени, защото както виждате се заменят много
пера които не са предвиждани в началото на годината.
Искам ако не сега, ако няма възможност, може и аз да греша, но ми се иска този въпрос
да бъде изяснен. Може и след това да ми се отговори. Ако е подготвен може и сега.
Д. Теодосиев: Отговарям на въпроса на г-н Нунев. Страница 2 от разходната
част „Неспециализирани училища без професионалните гимназии” към 30.06.2017 г.
До колкото имам информация обезщетенията за персонала с характер на
възнаграждения са поради пенсиониране на един от възпитателите, на който му се
дължат съответно две заплати и за неизползван отпуск. За това разхода е такъв. За тези
разходи кандидатстваме по Програма „Оптимизация на училищната мрежа”. След като
има одобрение те ще бъдат сторнирани и ще се преведат на училищата. Относно
издръжката за преразхода понеже бюджетът в началото на годината държавната
субсидия която отива за училищата е разпределена по тримесечия. В процент за
годината – първо тримесечие 30 %, второ тримесечие 25 %, трето тримесечие 20 % и
четвърто тримесечие 25 %. Понеже от началото на годината има натрупване от
държавните пари и за това те са си позволили доколкото виждам да разходват от
издръжката повече от средствата, като почти целия им стандарт както виждате за
заплати и много малко за издръжка и те са си предвидели самата издръжка да е в
дофинансиране. В самото дофинансиране което общината е гласувала , за това те сега в
началото според мен внасят в държавната дейност, като после ще прехвърлят след като

не са имали нужда да им превеждаме цялото дофинансиране към момента и на по
късен етап ще го прехвърлят според мен. Това е причината.
Ст. Нунев: Добре, как разбирате това харчена в Параграф 1013 за сметка на 1014
Д. Теодосиев: В държавната дейност, директора, тъй като второстепенният
разпоредители могат със заповед на директора могат да си коригират между
параграфите в бюджета. Те са второстепенни разпоредители и ни дават като отчет и
тези цифри. Ние в часност не знаем какво е харчено от тях.
Ст. Нунев: Вие не ги ли контролирате, защото като гледам бюджетът
директорът е преценил, че средствата ще му стигнат .
Д. Теодосиев: Да, те сами са си направили бюджетите. Така са ги разчели.
Д. Кокошаров:Бюджетът който е предоставен на Общинският съвет при
гласуването на училището съответства ли на тези неща които са тука?
Д. Теодосиев: Както са предоставени така е гласувано.
Д. Кокошаров: Щом е изменено от тях това е нарушение на финансовата
дисциплина.
Д. Теодосиев: Това си е решение на директорите да го разходват.
Ст. Нунев: Те искат едно и си харчат за каквото си искат. Искат за учебници
голяма сума, а ги дават за работно облекло.
Д. Теодосиев: Тези пари за учебници са целеви и няма как да ги ползват за
друго.
Ст. Нунев: Става въпрос това редно ли е, защото ще дойде края на годината и
ще поискат дофинансиране 10 /20 хил. лв.
Д. Теодосиев: По принцип не е редно.Следва утвърденият бюджет да си го
спазват.
Ст. Нунев:Тук много прави впечатление.
П. Чорбаджийски: Не се ли води някакъв диалог?
Д. Теодосиев: Води се, да.
Инж. Д. Кокошаров: Господа, щом има в момента промяна от първоначално
зададените данни на бюджетът към края на годината колкото да иска директора да си
ги прехвърля това е гласувано. Актуализация ние не можем и не сме правили на
данните които са заложени в бюджета за 2017 г. Макар и да са второстепенни
разпоредители, те не могат да правят самостоятелна актуализация в дадената им
функция по бюджета без уведомление което трябва да пуснат до първостепенния
разпоредител, което се отразява в общинския бюджет. В момента това е общинският
бюджет. Това е грубо нарушение на финансовата дисциплина. Общината не може да си
позволи промяна на параграф примерно в „чистотата” без актуализация внесена в
Общинския съвет , а второстепенния разпоредител може. Не съм съгласен с това нещо.
Според мен да се предизвика ревизия и да се направи ревизия на училището по тези
въпроси и да се решат тези неща. Ако искате да вземем едно решение в момента да
предоставят всички разходи по първоночален бюджет. Какво е довело мотивът да бъде
сумата „Х” заложена в бюджетът, а е изразходена „Х” плюс нещо или обратното. Защо
се е наложило и защо са направили това и въз основа на кой нормативен акт са си
позволили да ги правят тези неща. Ние по тази логика не трябва да гласуваме
бюджетът на второстепенните разпоредители щом неможем да ги контролираме. Ние
можем да контролираме в разходите в една община като цяло, а едно училище
неможем да го контролираме.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Нунев заповядайте.
Ст. Нунев: Аз благодаря за отговорите , но искам да не остане някой с
убеждението, че съм против работното облекло. За него съм обаче не виждам никаква
причина съвсем открито да бъде заложено в първоначалния бюджет и да се каже

нестигат пари за работно облекло дори и за доплащане на трудови възнаграждения,
което е напълно нормално, но когато се идва тук за приемане на бюджетът за
училищата винаги не е стигало за храна и за ел. енергия. Мисля, че всички колеги
знаят, че тези пари се отпускат за храна и ел. енергия. Това за мен е несериозното.
Няма лошо да се отпуснат и за работно облекло, но някъкси скрито става по време на
учебната година от едно за друго.
Ще стане скрита актуализацията.
Мен ме дразни лъжата. Не е престъпление, но искат за едно, а ги изразходват за
друго.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания.Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, който е съгласен да бъде приет бюджета на Община Априлци за 2017 г. към
30.06.2017 г. моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
6 „за”
0 „против”
4 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 346

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема отчет на бюджета на Община Априлци за 2017 г. към 30.06.2017 г.,
по приложение №1
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП – 202/05.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Г-н Председател, предложението е
относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2,
т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.). Това предложение касае земи от общинския поземлен фонд. Това са
земи по чл. 19, които след изтичане на срока им за възстановяване станаха общинска
собственост. По Параграф 27 става въпрос за възстановяване на тези земи които вече
са общинска собственост на реалните им собственици които до днес те на са провели
процедура да си ги възстановят като такива. Сега на по –късен етап законодателят им е
предоставил тази възможност и във тази връзка е направено предложението. Имотите
са в махала „Свинова поляна”. Всички обстоятелства около процедурата са описани.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на постоянната комисията за
становище.
Б.Беров: Становище на комисията:

От гласували 4 общински съветника
4 „За”
0 „Против”
0 „Въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който е съгласен с,
Предложение ДП – 202/05.07.2017г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, моля да
гласува: Гласуваме по именно:
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”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 347
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ :
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Йордана Василева Бачкова част от ПИ
с идентификатор 52218.417.90 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с площ 87579
м2, с НТП „Ливада” в местността „Драгневото”, актуван с АЧОС №
1568/30.06.2017 г, която част е с площ 1368 м2 и представлява проектен имот с
идентификатор 52218.417.94, съгласно скица-проект № 15-219562-12.05.2017 г. на
СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване
на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП – 203/05.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Г-н Председател, предложението е
аналогично на предходното. Отново става въпрос за възстановяване на земи от
общинския поземлен фонд. Това са земите по чл. 19. Процедурата е по реда на §27,
ал.2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ. Отново става въпрос за м. „Свинова поляна”.
Собствениците се възползват от дадената им възможности на по-късен етап да си
възобновят имотите, които са им наследствени. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на постоянна комисията за
становище.
Б.Беров: Становище на комисията –
От гласувалеи 3 общински съветника
3 „За”
0 „Против”
0 „Въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване. Който е съгласен с, Предложение
ДП – 203/05.07.2017г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА моля да гласува:
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 № 348
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ :

1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Дена Пенкова Маринова част от ПИ с
идентификатор 52218.417.17 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с площ
1959 м2, с НТП „Ливада” в местността „Драгневото”, актуван с АЧОС №
1567/30.06.2017 г, която част е с площ 1232 м2 и представлява проектен
имот с идентификатор 52218.417.108, съгласно скица-проект № 15-18847425.04.2017 г. на СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване
на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.
ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП – 205/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отдаване под наем на поземлен имот – публична общинска
собственост.
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 поземлен имот – публична общинска собственост. Става
въпрос за ретланслатор на м. „Свинова поляна” и двете постройки които се намират
непосредствено до него. От там имаме и три обособени позиции, за всяка една от
които е определена месечна наемна цена:Позиция № 1 – 401,00 лв. без ДДС,Позиция
№ 2 – 133,00 лв. без ДДС, Позиция № 3 – 213,00 лв. без ДДС. Причината поради която
правим предложението е изтеклия отдавна срок за наем на съоръжението и
прилежащите постройки към него. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на постоянната комисията за
становище.
Б. Беров: Становище на комисията
От гласували 3 общински съветника
3 „За”
0 „Против”
0 „Въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:В режим на гласуване. Който е съгласен с, Предложение
ДП – 205/14.07.2017г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА моля да гласува:
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”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и ал.8 от ЗОС Общински
съвет Априлци
РЕШИ :
Да бъдат отдадени под наем за срок от 10 години, три обособени позиции
описани в приложената пазарна оценка и представляващи: обособена позиция №1
/ОБ№1/, /ОБ№2/ и /ОБ№3/, необходимите технологични части от ретланслаторна
мачта с идентификатор 52218.479.63.2 и сграда с идентификатор 52218.479.63.1, за
монтаж и експлоатация на електронно съобщителни съоръжения и оборудване,
излъчване и пренос на радио и телевизионни програми, построени в застроен не
урегулиран поземлен имот, с идентификатор 52218.479.63, с ТПТ “Земеделска”, с
НТП “За съоръжение на електропровод”, с площ от 222 кв.м., по КККР на гр.
Априлци, кв. Център, м.”Свинова поляна”, актувани с акт за публична общинска
собственост № 163/31.03.2017 г.
1.
Одобрява извършена пазарна оценка от 04.07.2017 г. на „ХЕМУС
КОНСУЛТ” ЕООД с идентиф. № 17 07 03 01 за начални месечни наемни цени по
обособени позиции както следва:
1.1. Позиция № 1 – 401,00 лв. без ДДС
1.2. Позиция № 2 – 133,00 лв. без ДДС
1.3. Позиция № 3 – 213,00 лв. без ДДС
2.
Възлага на Кмета на общината да проведе тръжна процедура и
сключи договор за отдаване под наем със спечелилите публичният търг
участници.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 206/14.07.2017г. 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 за поземлен имот с
идентификатор 52218.834.2 по кадастралната карта на гр. Априлци, местност
„Лъката”, 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, Г-н Председател, 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 за поземлен имот с идентификатор 52218.834.2 по
кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Лъката”, във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Това предложени касае
месност „Маришница”. От самите мотиви които представям, хората искат да застроят
тези имоти след като променят начина им на трайно ползване. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на постоянната комисията за
становище.
Б. Беров: Становище на комисията
От гласували 3 общински съветника
3 „За”
0 „Против”
0 „Въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с предложение ДП 206/14.07.2017 г.моля
да гласува , на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 350
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.3,
чл.18 и чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, ал.1 и
ал.2 от Правилник за приложение на Закона за опазване на земеделските земи/
ППЗОЗЗ/, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
52218.834.2 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Острец земеделска земяливада, собственост на Йоана Стоянова Щърбакова, съгласно нот.акт №8, том V,
нот.дело №959, вписан с вх.рег.№ 1236/ 2006г. на Служба по вписвания гр.Троян,
като имота се отрежда „За жилищно строителство”, съгласно техническо задание
по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя, 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.
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 ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 207/14.07.2017г. 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 за поземлен имот с идентификатор
52218.650.29 по кадастралната карта на гр. Априлци, местност „Чобанов азмак”,
във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Г-н Председател, отново става
въпрос за преотреждане на земеделска земя в такава за строителство в месността
„Чобанов азмак”. Предложението е окомплектовано. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на постоянната комисията за
становище.
Б. Беров: Становище на комисията
От гласували 3 общински съветника
3 „За”
0 „Против”
0 „Въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Изказвания има ли по въпроса?Няма.
Инж. Д. Кокошаров В режим на гласуване сме: Който е съгласен с ДП
207/14.07.2017 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 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 № 351
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.3,
чл.18 и чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, ал.1 и
ал.2 от Правилник за приложение на Закона за опазване на земеделските земи/
ППЗОЗЗ/, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
52218.650.29 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център, земеделска земяливада, собственост на Максим Димитров Пелов и Невена Георгиева Начева ,
наследници на Невяна Димитрова Пелова, съгласно Решение №99 на Общинска
служба по земеделие и гори от 27.051999г.т.4., като имота се отрежда „За жилищно
строителство”, съгласно техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от
възложителя, 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.
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 ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 208/14.07.2017г. 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 за поземлен имот с
идентификатор 52218.139.28 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Видима,
местност „Лъгът”, 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, г-н председател, предложението
отново касае преотреждане на земеделска земя в такава за строителство. По реда на
ЗУТ предложението е отправено към Общински съвет.И то е окомплектовано.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на постоянната комисията за
становище.
Б. Беров: Становище на комисията
От гласували 3 общински съветника
3 „За”
0 „Против”
0 „Въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Изказвания по този въпрос има ли? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА който е съгласен с Предложение ДП – 208/14.07.2017г , моля да гласува :
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 352
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
52218.139.28 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.Видима, м.”Лъгът”,
представляващ незастроен терен, земеделска земя, с начин на трайно ползване –

нива, с площ от 1596 кв.м., за изграждане на къщи за гости, при обособена
устройствена зона –„За рекреационни дейности” /Ок/, с показатели: височина – до
10м; плътност на застрояване – до 30% ;коефициент на интензивност – до 1,5;
минимална озеленена площ – 50%; застрояване – свободно.
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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 209/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на ПИ
52218.513.7, попадащ в УПИ I, кв. 31 и в УПИ XI, кв. 32 и улична регулация от О.Т.
140 – 136 през О.Т. 1139-138-137А-137, кв. Зла река, гр. Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н Председател предложението касае
ПУП от ПРЗ на поземлените имоти, чиито идентификатори са цитирани в
предложението УПИ I, кв. 31 и в УПИ XI, кв. 32 и улична регулация от О.Т. 140 – 136
през О.Т. 1139-138-137А-137, кв. Зла река, гр. Априлци. Постъпило е заявление с вх. №
записан в предложението от Иванка Нанкова Маринова и Невяна Нанкова
Костадинова, н-ци на Нанко Иванов Шейретов, със съответно приложено
удостоверение за наследници, собственички на поземлен имат с идентификатор
52218.513.7, по кадастралната карта на гр.Априлци, съгласно Публично нотариално
завещание №219,рег.31 от 03.07.1963г. на ТРС, е поискано изменение на ПУП - план за
регулация и застрояване за ПИ 52218.513.7 и улична регулация от о.т. 140 - 136 през
о.т. 1139-138-137а-137, по плана на кв. Зла река, гр. Априлци. Към заявлението са
приложени документи за собственост, скица №15-193692-20.04.2016г. за ПИ
52218.513.7, издадена от СГКК - Ловеч ; Задание за изменение на ПУП-ПРЗ по чл.125
от ЗУТ и Скици - предложение за изменение на ПУП -ПРЗ - 3бр.

По действащият Подробен устройствен план на кв. Зла река, гр. Априлци, за
поземлен имот с идентификатор 52218.513.7 са отредени два броя урегулирани
поземлени имота съответно с номера УПИ I , кв.31 и УПИ XI ,кв.32 , като между тях е
проектирана обходна улица , чиято улична регулация предвижда цели поземлените
имоти да бъдат отчуждени за нейното реализиране.
Регулационният план на гр. Априлци, одобрен със Заповед №912 от 22.10.1981 г.
не е приложен по отношение на уличната регулация. Т. е тази улица не изграждана.
Това предвиждане на действащия план не е приложено по отношение нито на уличната
нито на дворищната регулация, поради което са налице условията на чл.208 от ЗУТ
собственика да поиска изменение на плана за регулация и застрояване на основание
чл.134, ал.2, т.1, както и на основание чл.134, ал.2, ал.2, тъй като при одобряване на
кадастралната карта на гр. Априлци имотните граници на поземлените имоти не
съвпадат с регулационните.
Обособяването на поземлените имоти в самостоятелни урегулирани поземлени
имоти по имотни граници е свързано с изменение на уличната регулация на улица с
о.т. 140 - 136 през о.т. 1139-138-137а-137, по плана на кв. Зла река, гр. Априлци, като
се предлага изменението на същата да се съобрази с трасето на съществуваща улица и с
имотните граници на поземлените имоти, които се обслужват от нея.
Със скицата проект и заданието по чл.125 от ЗУТ се предлага да отпадне
проектирана и нереализирана обходна улица, чиято улична регулация предвижда цели
поземлените имоти да бъдат отчуждени за реализирането й между о.т. 140 - 136 през
о.т. 1139-138-137а-137, по плана на кв. Зла река, гр. Априлци.
Предлага се заснетия път по кадастралната карта на гр.Априлци от пл.”Лъгът” до
проектирана улица с о.т.138А да се проектира като улица, която да обслужва
поземлените имоти по нея.
От ПИ с идентификатори 52218.513.7 да се урегулират два нови УПИ , съответно
с номера УПИ I и УПИ XI ,кв.32, останалите имоти в кв.31 и кв.32, засегнати от
изменението да се урегулират в самостоятелни поземлени имоти по имотни граници и
поземлен имот с идентификатор 52218.513.12, отреден „За озеленяване” да се
урегулира по имотни граници с номер XV-12, кв.32, като се предвиди режим на
устройство съобразно изискванията за жилищна устройствена зона с малка височина
на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Предвид на това е направено съответното
предложение. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на постоянната комисията за
становище.
Б. Беров: Становище на комисията
От гласували 3 общински съветника
2 „За”
0 „Против”
0 „Въздържали се”
Има един самоотвод на г-н Начо Начев.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Начев заповядайте.
Н. Начев:Уважаеми колеги, по тази точка правя самоотвод и няма да участвам в
гласуването.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме.Който е съгласен с предложение ДП209/14.07.2017 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 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 № 353
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.208 от ЗУТ,
Общински съвет Априлци дава съгласие да бъде допуснато изменение на
подробния устройствен план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПЗР/
ЗА ПИ 52218.513.7, ПОПАДАЩ В УПИ I , КВ.31 И В УПИ XI ,КВ.32 И
УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ОТ О.Т. 140 - 136 ПРЕЗ О.Т. 1139-138-137А-137, КВ.
ЗЛА РЕКА, ГР. АПРИЛЦИ, Общински съвет
РЕШИ:
От поземлен имот с идентификатори 52218.513.7 да се урегулират два нови
УПИ , съответно с номера УПИ I и УПИ XI ,кв.32, останалите имоти в кв.31 и
кв.32, засегнати от изменението да се урегулират в самостоятелни поземлени
имоти по имотни граници и поземлен имот с идентификатор 52218.513.12,
отреден „За озеленяване” да се урегулира по имотни граници с номер XV-12,
кв.32, като се предвиди режим на устройство съобразно изискванията за
жилищна устройствена зона с малка височина на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.
Заснетия път по кадастралната карта на гр.Априлци от пл.”Лъгът” до
проектирана улица с о.т.138А да се проектира като улица, която да обслужва
поземлените имоти по нея, при спазване на изискванията на Наредба №2 за от 29
юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.).
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци да проведе
необходимите процедури по Закона за устройство на територията.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 211/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализация на Общинската програма за управление
дейностите по отпадъците 2017 – 2020 г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, съгласно чл. 52, ал.3, т. 1 от
Закон за управление на отпадъците, Програмата за управление на отпадъците се
разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие на
Националния план за управление на отпадъците, които е разработен за периода 20142020г. и се актуализират при промяна във фактическите и/или нормативните условия.
Промяната в нормативната база по отношение на управление на отпадъците на

национално ниво променя определени схеми, досегашни практики и дава нови насоки
и предвиждания, които следва да се имат предвид в настоящата актуализация..
Програмата има за цел да се постигне екологосъобразно управление на
отпадъците в общината, за да се постигне намаляване на въздействията върху околната
среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на
използваните ресурси, увеличаване на отговорността на замърсителите и стимулиране
на инвестициите и дейностите в областта на управление на отпадъците. В тази връзка е
направен проекта за решение. Това беше необходимо, поради кандидатстването по
проект за предварително третиране на отпадъците с Община Троян. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на постоянната комисията за
становище.
Б. Беров: Становище на комисията
От гласували 3 общински съветника
3 „За”
0 „Против”
0 „Въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос?Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който е съгласен с предложение
ДП-211, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 354
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема Общинска програма за управление дейностите по отпадъците за
периода 2017 - 2020 год.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 212/14.07.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци
на общо събрание на Асоциацията на ВиК
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н Председател, до това
предложение се достигна поради недоразбирателство между областна администрация и
общинска администрация на гр. Ловеч. На предходното заседание като държавата и
общината в лицето на областния управител имат основния пакет от акциите във ВиК
асоциацията. Те не се разбраха за бюджета и за това отчета на бюджета на ВиК
асоциацията и за това се насрочи тази нова дата за заседанието при абсолютно същия
дневен ред, който беше прогласуван и за предходното заседание. Благодаря Ви.

Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на постоянната комисията за
становище.
Б. Беров: Становище на комисията
От гласували 3 общински съветника
3 „За”
0 „Против”
0 „Въздържали се”
Инж. Д. Кокошаров Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Който е съгласен с предложение ДП212, на основание на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, моля да гласува:
Гласуваме по именно:
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийск – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 355
На основание чл. 21,ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5
от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация,Общински съвет –
гр. Априлци
РЕШИ:
1. Упълномощава Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да
представлява Община Априлци за Мандат 2015 – 2019 г. в Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч.
2. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан с
писмо с Вх. № 1254/13.07.2017 г.
3. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на отчет за изпълнение на
бюджетана Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от

4.

5.

6.

7.

„ВиК“ Ад – гр. Ловеч за 2016 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. №
1254/13.07.2017 г.
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 2 „Приемане на бюджет на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Ад – гр. Ловеч за 2017
г“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 1254/13.07.2017 г.
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 3 „Съгласуване на Приложение X от
Договора:План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на
„ВиК“ АД – гр. Ловеч“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. №
1254/13.07.2017 г.
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 4 „Предложение а размер на вноска на
държавата за 2018 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. №
1254/13.07.2017 г.
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да гласува съобразно интересите на община Априлци по т. 5 от
дневния ред, описан в писмо с Вх. № 1254/13.07.2017 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП 213/25.07.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н председател,
това е извънредното предложение от наша страна относно приемане на Общинска
програма за закрила на детето за 2017 г. в Община Априлци. Нормативно сме
задължени да имаме такава. Тя е разработена от комисията за закрила на детето към
община Априлци, предоставена е на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян,
които са я върнали обратно в Община Априлци за приемане от Общински съвет. Във
тази връзка е направения проект за решение. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Не е минало комисия. Имате ли изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, който е
съгласен с ДП 213/25.07.2017 г. , моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 356
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет

РЕШИ:
Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Априлци за
2017 г.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, предложения?
Инж. Д. Кокошаров: Аз Ви предлагам следното: Въз основа на изказванията на г-н
Нунев относно отчета за изпълнение на бюджета на общината, за първото полугодие на
2017 г. и поставените въпроси и разсъждения по дейност 322 и 326 да вземем решение
с което да изискаме всичките неща по бюджетът на училищата. Защото с решение на
ОбС е по коректно да ни ги предоставят. И по –точно да търсим отговор на въпросите
какво е довело тези преразходи, защо не са въвели в първоначалния бюджет и
гласуваният от нас общ бюджет суми които им трябват. Обяснителна записка защо се
променя и прави вътрешна актуализация при заложени определени суми .Когато са ги
залагали, да обяснят с някакъв мотив са ги предлагали. При тези неща, както разбираме
и промените които са си правили гласуваният бюджет не го слагат за нищо най
вероятно. Господа съветници искате ли някой от Вас да предложим да приемем
решение по този въпрос? Г-н Нунев Вие съгласен ли сте тъй като изложихте повечето
мотиви?
Ст. Нунев: Да. Добре е да вземем решение с което да се уточнят тези неща.
Инж. Д. Кокошаров: Съгласен ли Сте да го формулираме заедно това решение,
или Вие лично? Да добре г-н Нунев ще го формулираме заедно.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да вземем решение за следното:
Общински съвет да изиска цялата необходима информация за създаването на
бюджет 2017 г. и изразходването на бюджета по параграфи, дейности и на
второстепенните разпоредители в отделните си части – за гимназията отделно и
за основното отделно. Въпросът е следния – какво е довело промяна на
първоначалния бюджет който е гласуван от Общински съвет – Априлци в тези
си дейности или по-точно да го формулираме относно: предоставяне на
цялостна информация за разликите от приетия годишен план на бюджета за
2017г. и отчета към 30.06.2017г. в дейност 322 и 326 по отделно за ПГТ”Иван
Марангозов” и ОУ”Васил Левски”. И Ви предлагам текста който с г-н Нунев
Ви предлагаме за решение: На основание чл.21,ал.1.т.23 от ЗМСМА
Общински съвет Априлци реши:
Кмета на Община Априлци да изиска от второстепения разпоредител на
бюджета – директорът на СУ „Васил Левски” като приемник на ПГТ „Иван
Марангозов” и ОУ „Васил Левски”:
1. Подробна обяснителна записка по изпълнението на бюджет 2017 г. към
30.06.2017 г. на ОУ „Васил Левски” и ПГТ „Иван Марангозов”.
2. Да предоставят допълнителна информация каква е причината в Държавни
дейности и Държавни дейности дофинансирани с местни приходи, отразени в
Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии” и
Държавни дейности и държавни дейности дофинансирани с местни приходи в
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка” за разликите от актуалния план на бюджета за 2017г с отчета към
30.06.2017г.

3. Да предоставят информация, защо отчетените суми по разходни параграфи в
държавните дейности и дофинансиране с местни приходи не съответстват на
планираното в първоначално приетите им бюджети. За отчетния период
директорите извършвали ли са компенсирани промени по плана на разходите
си. Ако са извършвани такива уведомен ли е ПРБ Община Априлци? Да
предоставят документите с които са извършени актуализации на бюджета от
директорите.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с така направеното предложение моля да
гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 357
На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
РЕШИ:
Кмета на Община Априлци да изиска от второстепения разпоредител на бюджета –
директорът на СУ „Васил Левски” като приемник на ПГТ „Иван Марангозов” и ОУ
„Васил Левски”:

1. Подробна обяснителна записка по изпълнението на бюджет 2017 г. към
30.06.2017 г. на ОУ „Васил Левски” и ПГТ „Иван Марангозов”.
2. Да предоставят допълнителна информация каква е причината в Държавни
дейности и Държавни дейности дофинансирани с местни приходи, отразени
в Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии”
и Държавни дейности и държавни дейности дофинансирани с местни
приходи в Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка” за разликите от актуалния план на бюджета за
2017г с отчета към 30.06.2017г.
3. Да предоставят информация, защо отчетените суми по разходни параграфи
в държавните дейности и дофинансиране с местни приходи не съответстват
на планираното в първоначално приетите им бюджети. За отчетния период
директорите извършвали ли са компенсирани промени по плана на
разходите си. Ако са извършвани такива уведомен ли е ПРБ Община
Априлци? Да предоставят документите с които са извършени
актуализации на бюджета от директорите.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания, въпроси, предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: С това закривам редовното заседание на Общински съвет
Априлци!
Председател
инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Десислава Петровска

