ПРОТОКОЛ № 31
Днес 28.09.2017 г. от 13.30 часа се проведе заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Начо Начев,
Бранимир Беров , Паулин Чорбаджийски, Тихомир Колев, Пепа Колева, Камен Славов,
Тотю Ненов, Стелиян Нунев.
Отсъства: Младен Колев - общински съветник.
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.Скандалото.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, общинска администрация, откривам редовното заседание на Общински съвет
Априлци на 28.09.2017г.
Инж. Д. Кокошаров: Няма постъпили предложения в рамките на 24 часа преди
самото заседание. Вие имате ли предложения ? Няма.

1.
2.

3.

4.

5.

Инж. Д. Кокошаров: Проектът за дневен ред е следния:
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.
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
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.
Предложение ДП-219/29.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци 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 ползуването
на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.)
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 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.
4. Предложение ДП-219/29.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци 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
ползуването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.)
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА 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.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми господин Председател, уважаеми общински
съветници, предложението касае Стратегията за развитие на социалните услуги в
община Априлци (2017-2021 г.) е изцяло разработена на база утвърдената Областна
стратегия за развитие на социалните услуги за Област Ловеч /2016-2020 г./. В рамките
на тази инициатива се стартира цялостен модел на планиране, развиване и
предоставяне на социални услуги на общинско ниво, насочен към подобряване на
достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и на системата
за социални услуги и използването структурните фондове на Европейския съюз. На
територията на община Априлци имаме специализирани институции като Дома за
стари хора „Ганка и Георги Събчеви”, имаме 30 човека заетост, 7 човека чакащи към
момента на внасяне на този документ. Дневен център за възрастни хора с увреждания –
капацитет 20 човека, 1 чакащ. Обществена трапезария – местна дейност, в която 53
жители на община Априлци използват услугата да получават супа, основно ястие и
хляб за през деня. Изпълнява се на територията на община Априлци проект по
програма „Развитие на човешките ресурси” – личен асистент и домашен помощник,
където са обхванати 65 потребители. Тази стратегия за развитие на социалните услуги
е насочена към запазване на тези услуги на територията на общината, които бих казал,
че никак не са малко. От друга страна на територията на общината имаме от
извънболничната медицинска помощ , това е доболничната помощ, трима лекари и от
денталната помощ- двама лекари. С решение на ОбС Априлци се разходиха средства за
поликлиниката, където целта беше да се създадат по-добри условия на тези
специалисти, да има къде да работят. Целта е да запазим социалната и здравната
инфраструктура , която функционира към настоящия момент на територията на
обшината. Стратегията за развитие на социалните услуги в община Априлци е планов
документ, който е отворен и търпи промяна по всяко време. Благодаря Ви.
Излиза Т.Ненов.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията да представи
становището .

М.Пенков: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги
Общински съветници , становището на комисията от гласували общо 5/пет/ общински
съветника - пет „за” , нула „против” и нула „въздържали се”, подкрепи решението.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания, питания? Няма.
На основание чл. 21,ал. 1, т. 12 от ЗМСМА:

Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №365
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.)

ПО ВТОРА 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
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински
съветници, това изменение на Наредбата е въз основа на едно предложение на Районна
прокуратура-гр.Троян, в което в влизане на закона за шума , някои неща които са били
в Наредбата, определени от общината , вече се определят от този закон.
Предложението е 4 точки от Наредбата да бъдат променени/ отменени.
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.”

Тези неща,които са били в досегашната Наредба, се отменят със Закона за
шума. Предложението го правим с цел да нямаме последващи влизания в
Адм.съд, да има разпореждания и т.н. Благодаря Ви.
Влиза Т.Ненов.
Инж. Д. Кокошаров: Моля за становище председателят на комисията по бюджет
и финанси.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 6/шест/ общински съветника,
от които шест „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания, питания по този въпрос? Няма.
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 366
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 ТРЕТА 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.

Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински
съветници, г-н Кмете, Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Председателят на Общински съвет изготвя и внася за
разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
Този отчет е малко по –различен от досегашните такива. През първото полугодие на
2017 г. имаме много административни преписки от Адм.съд – Ловеч, свързани с
неактуализирани наредби на общината. Говоря за Наредба 16, Наредбата за рекламната
дейност, Наредбата за разпореждане с общинско имущество. В момента имаме едно
дело, което е на ниво Висш административен съд , свързано с Наредбата за
разпореждане с общинско имущество, съгл чл.16,ал.1 е във Висшия административен
съд и е насрочено дело за 17.09.2018г. Всички други дела, които са описани в този
отчет са спряни, но е във второто полугодие на 2017г., тъй като сме изпълнили
препоръките на административния съд. Имаме една декларация , която сме приели за
признаване и осъждане геноцида над арменците в Османската империя , от което
имаме изпратено писмо за несъгласие от консула на Република Турция в Пловдив.
Всички договори ,които са издадени въз основа на репение на ОбС , съгл чл.44 ,т.18 от
ЗМСМА се намират в деловодството на ОбС . Имаме само едно върнато решение от
областния управител, а то е свързано с неспазена процедура за продажбата на
училището в кв.Зла река.Нямаме съгласието на министъра на образованието и за това
го връщат. Имаме приети през този период 91 бр.решения на ОбС И 1 Временна
комисия , която е работила извън редовните комисии, които има към ОбС. Благодаря
Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията по бюджет и финанси
за становище.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 6/шест/ общински съветника,
от които пет„за”, нула „против” и един„въздържал се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията по теритотиално и
селищно устройство за становище.
Бр.Беров: Становище на комисията – гласували 4/четири/ общински
съветника, от които четири„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания , питания по отчета? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с предложение с
Вх.№ 519/05.09.2017г, моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
8 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 367
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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-219/29.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
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 ползуването на земеделските земи
(ДВ, бр.62 от 2010г.)
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, това е част от процедура по
възстановяване на земи по реда на §27, хора които са пропуснали възможността до
настоящия момент да си ги възстановят. Тези земи съгласно закона са общинска
собственост , но съществува процедура по реда на която, доказвайки ги , могат да си ги
възстановят. Предложението касае нива в „Чоповци” , кв.Зла река. Имате възможност
да се произнесете.Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
Бр.Беров: Становище на комисията – гласували 4/четири/ общински съветника,
от които четири„за”, нула „против” и нула„въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с предложение ДП-219 На основание
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Пепа Колева – „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 № 368

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 Димитър Христов Георгиев ПИ с
проектен идентификатор 52218.122.87 по КККР на гр.Априлци, кв.Зла река с
площ 261 м2, с НТП „Нива” в местността „Чоповци”, актуван с АЧОС №
1845/23.08.2017 г. и представлява имот с проектен идентификатор 52218.122.87,
съгласно скица-проект № 15-351463-24.07.2017 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 ПЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания, питания ? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Закривам редовното заседание на Общински съвет.

Председател
инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Кристина Колева

