Протокол
Днес 19.09.2017г. 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, Стелиян Нунев, Бранимир Беров, 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 ДП – 221/14.09.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Стратегия за развитие на социалните услуги в община
Априлци 2017г. - 2021г.
2. Предложение с Вх.№
520/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров–
Председател на Общински съвет Априлци относно Проект на Наредба за
изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
3. Предложение с Вх.№
519/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров–
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2017г.- юни
2017г.

М.Пенков: Други допълнения има ли? Няма. Аз предлагам т.1 да отиде на
мястото на т.3, съответно т.2 да стане т.1, а т.3 да отиде на мястото на т.2.
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.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с Вх.№
520/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров–
Председател на Общински съвет Априлци относно Проект на Наредба за
изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
2. Предложение с Вх.№
519/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров–
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
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Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2017г.юни 2017г.
3. Предложение ДП – 221/14.09.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Стратегия за развитие на социалните услуги в община
Априлци 2017г. - 2021г.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 520/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров– Председател на
Общински съвет Априлци относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
М.Пенков: Има думата инж.Димитър Кокошаров.
Инж.Д.Кокошаров: В т.4, Раздел 2 „5.Озвучаване , пречещо на спокойствието на
гражданите в заведения за хранене и развлечения в населените места.” Определението
за „Шум в околната среда” съгласно §1, т.1 от ДР на ЗЗШОС, е формулирано като
нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван
от транспортните средства автомобилния, железопътния, водния и въздушния
транспорт , от инсталации и съоражения на промишлеността, включително за
категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл.117,ал.1 от Закона за
опазване на околната среда, и от локални източници на шум.Този закон се прилага за
шума в околната среда, на който хората са изложени в урбанизираните територии, в
парковете и градините или в други тихи зони в урбанизираните територии, в тихите
зони извън урбанизираните територии или в районите в близост до детски и лечебни
заведения, училища и научноизследователски организации. По силата на чл.3,ал.2 от
ЗЗШОС, този закон не се прилага за шума: предизвикан от лицето, подложено на
неговото въздействие; предизвикан от домашни дейности; предизвикан от съседи в
жилищни сгради; на работните места; в транспортните средства и в зони за военни
действия. За това се отменя, това е членът, по който го отменям.
П.Чорбаджийски: Въпроса беше, че аз не познавам изцяло закона и наредбата и ги
търсих из интернет да ги видя.
Инж.Д.Кокошаров:Съгласно чл.3,ал.5 от ЗЗШОС, изискванията към шума,
предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определят с
наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за местното самоуправление и
местната администрация. За това се Изменя в Раздел II , Чл.3,т.3 „3. Викане, пеене,
свирене, пускане на силна музика и всякакви други действия, нарушаващи нощната
тишина в жилищните сгради.” В закона в приложение №4 към чл.117 са описани кои са
локалните източници. Тези точки са свързани назад с Наредбата. Ако искате да го
отложим ?!
П.Чорбаджийски: Няма защо да го отлагаме.
Ст.Нунев: Да не да има санкции …
Инж.Д.Кокошаров: Говорих със Зъзрев, той каза като отменим тези членове,
Наредбата автоматично си отпада назад. Обявено е на сайта. Още пише, че Съгласно
чл.1, ал.1 от ЗЗШОС/Закона за защита от шума в околната среда/, касаеща оценката,
управлението и контрола на шума в околната среда/, причинен от автомобилния,
железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и
съоражения, включително за категориите промишлени дейности по приложение №4
към чл.117,ал.1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на
шум се уреждат именно от ЗЗШОС. С ЗЗШОС се уреждат и компетенциите на
държавните органи и органите на местното самоуправление, правата и задълженията на
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юридическите лица и едноличните търговци, свързани с оценката, управлението и
контрола на шума в околната среда.
М.Пенков: Питания, въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение с Вх.№
520/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров– Председател на Общински съвет
Априлци относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ, 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 №1 за ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ, като:
1. Отменя в Раздел II, Чл.3,т.2
„2. Шумното товарене или разтоварване на превозни средства.”
2. Изменя в Раздел II , Чл.3,т.3
„3. Викане, пеене, свирене, пускане на силна музика и всякакви други
действия, нарушаващи нощната тишина в жилищните сгради.”
3. Отменя в Раздел II , Чл.3, т.4
„4. Употребата на клаксони, форсиране на двигатели, продължителното
включване на автомобилни алармени устройства.”
4. Отменя в Раздел II , Чл.3, т.5
„5.Озвучаване , пречещо на спокойствието на гражданите в заведения за
хранене и развлечения в населените места.”

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 519/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров– Председател на
Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода януари 2017г.- юни 2017г.
М.Пенков: Има думата инж.Димитър Кокошаров.
Инж.Д.Кокошаров: Имаме дело в момента във Висшия административен съд за
17.09.2018г. за Наредбата за управление на общинска собственост.Делото в АС-Ловеч
го печелим, но Прокуратурата го обжалва във Висшия административен съд. Зададох
въпроса спира ли подписването по чл.16,ал.1 от Наредбата за придобиване и
управление на общинска собственост, двама юристи направиха различен отговор. Щом
3

не е влязло в сила решението на съда- подписва се. Втория юрист каза , че щом е адм.
Дело докато не се произнесе АС- не се подписва. С гласуването на Наредба 16 и
Наредбата за рекламата , спряхме всички дела, които заведе прокуратурата срещу нас.
Имахме писмо от Неджин, трябваше да му изплатим 1060 лв, имаше писмо и го
препратих до Кмета по компетентност. Имаме преписки до Прокуратурата и само едно
върнато решение от областната администрация и очаквам този отчет да бъде допълнен,
да направите вие предложения…
М.Пенков: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с т.2 , моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
5 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общинския съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода януари 2017 г. - юни 2017 година за сведение. – Приложение №1
2. Приложение № 2 е неразделна част от настоящото решение.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 221/14.09.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Стратегия за развитие на социалните услуги в община Априлци 2017г. 2021г.
М.Пенков: Давам думата на Кмета на общината.
Д-р Мл.Пелов: На територията на общината какви социални услуги имаме.
Имаме Дневен център за възрастни, Дом за стари хора, Обществена трапезария,Личен
асистент и Домашен помощник- 65 човека. Обществена трапезария –метна дейност е
обхванала 53 човека, Дневен център за възрастни хора-20 човека, в ДСХ има 30
потребители.Идеята е да запазим този вид услуги за в бъдеще.
М.Пенков:Въпроси, мнения?
П.Чорбаджийски: Необходимо е да има такава стратегия, но все пак като е
написана за Априлци, нека да е повече за Априлци и по-малко да е общото.Ще кажа за
неща, които съм си отбелязал. На стр.2, т.2.3 Съответствие с международни,
национални и местни политики, но деинституционализацията, ако я приложим в
Априлци, трябва да прибере, старите хора от старческия дом по домовете. След това в
т.3, подточка 3.1. Обща информация- не знам дали трябва да го има това къде се намира
Община Априлци.. за нас не е необходимо да знаем къде се намира. Едно нещо в
т.3.5.1. - нямаме информация колко е в проценти безработицата на населението в
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трудоспособна възраст. Защото в Априлци се говори, че и тази община не направи
нещо за хората да им даде работа. Нека реално да видим колко е безработицата в
Априлци, защото ако човек тръгне да търси работници в Априлци, няма да намери. На
стр.6 в т.3.6.1. са описани някои рискови фактори, които влияят на различни групи от
населението. Никъде няма анализ на тази „заболеваемост”, която е включена в тези
фактори. След като няма анализ , как можем да разберем как тя влия?! Без добър анализ
не може да се вземе правилно решение.Това е стратегия, която като приемем сега ще
трябва да я следваме. На стр.7 Многодетни семейства- „Многодетните семейства са
характерни предимно за ромската и влашката общност”. Нито ромска общност имаме,
нито влашка.Нека да е за Априлци тази стратегия.Аз се питам къде са тези общности в
Априлци?! На стр.8 Деца с увреждания- целия текст от този абзац нищо не казва. Или
може би това се пише с някаква образователна цел ?! За мен е важно има ли такива в
Априлци и ако има какво ще се прави?! Отиваме на стр.10, т.3.8 Изводи- тук пише, че
Община Априлци е изправена пред сериозното предизвикателство да промени и
усъвършенства системата на социални услуги , които се предоставят на територията й
към по-голяма гъвкавост, активно включване на потребителите и т.н. Аз се питам
наистина ли се нуждае от промяна системата за социални услуги в Априлци ?! Такава
система рядко има на други места. Какво се разбира под активно включване на
потребителите? Моля, замисляйте се какво пишете. Стратегията като цяло си е добра,
данните са навярно точни, систематизирани, но така или иначе ги има тия слабости
според мен. И как стратегически ще стане това да включим активно потребителите в
социалните услуги?! На стр.11 „Приоритетно развитие на услугите в общността и
алтернативните форми.” Много хубава фраза, но абсолютно куха. Кои са тия
алтернативни форми? Аз не се сещам за никакви. „Модернизиране на материалната
база”- къде да я модернизираме?! Т.4.2.1. „ Приоритетни целеви групи: изоставени
деца….” След това - как общината ще подобри домашната среда на някой? Спирам до
тук, пак казвам стратегията не е лоша, добра е, но искам тези бележки, ако се разбират,
да се избягват за в бъдеще. Благодаря.
Инж.Д.Кокошаров: На стр.3 Образование – започва се ,че има ОУ , СУ и че е
създадено ново училище. След това на стр.4 в т.3.3.2 според мен, трябва да няма „двете
училища”, а да бъде само СУ. На стр.5 най-отдолу „На територията на община
Априлци функционира поликлиника”. Поликлиника нямаме. И общопрактикуващите
лекари не са трима, а са две фирми. Това трябва да се промени.
М.Пенков: Други изказвания има ли?
Ст.Нунев: За многодетните семейства.За мен трябва да съществува, защото е
дадено характеристика на рисковите групи.В една такава стратегия би трябвало да се
включат всички рискови групи. Ако се появят такива многодетни семейства, те вече да
са предвидени. Да сме готови и малко по-глобално звучи самата стратегия.”Активно
включване на потребителите” ,аз разбирам да се търси включване примерно на
чакащите, които са дадени в таблицата. Може да се разсъждава по всякакъв начин за
тия неща и много е трудно да се определи кое е правилно и кое не.
М.Пенков: Други въпроси има ли? Няма.
М.Пенков:Който е съгласен с ДП-221/14.09.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет
на община Априлци относно Стратегия за развитие на социалните услуги в община
Априлци 2017г. - 2021г., моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от ЗСП и чл. 36б, ал.
1 от ППЗСП, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Априлци
(2017-2021 г.)

М.Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред закривам заседанието.

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Кристина Колева
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