Протокол
Днес 17.10.2017г. 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 –инж.Димитър Кокошаров- Председател на ОбС Априлци, Тихомир
Колев,Младен Колев-общински съветници.
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Стела
Драганова- Зам.кмет на община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община
Априлци, Добромир Теодосиев- Директор на Дирекция ФСДАПИО и граждани.
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 – 223/11.10.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Априлци.
2. Писмо с Вх. № 532/04.10.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 1155/25.09.2017г. от Христина Михайлова
Кисьова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете

М.Пенков: Има едно допълнение и аз предлагам то да бъде включено като т.3 в
проекта за дневен ред . Това е Предложение ДП-225 от д-р Младен Пелов-Кмет на
община Априлци относно Продажбата на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци.
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 ДП – 223/11.10.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Априлци.
2. Писмо с Вх. № 532/04.10.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 1155/25.09.2017г. от Христина
Михайлова Кисьова за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете
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3. Предложение ДП-225 от д-р Младен Пелов-Кмет на община Априлци
относно Продажбата на стояща дървесина на корен от горските територии
собственост на община Априлци.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 223/11.10.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Априлци.
М.Пенков: Има думата д-р Младен Пелов-Кмет на община Априлци.
Д-р Мл.Пелов: Предложението касае промени в Наредба № 16. Има изготвен
проект за промяна на Наредбата, самото предложение, обявено е на сайта на общината.
Моето предложение е да продължим да коментираме този въпрос вие като задавате
въпроси.
П.Чорбаджийски: Защо се налага повишаването на таксата, при положение, че от
догодина, най-късно, се променя изцяло методиката за цялата държава за събирането и
третирането на отпадъците? Като за сега се предлагат три варианта и проблема е , че
генерално ще се промени тежестта за частните лица и за промишлени и обществени
сгради. За сега основно тежестта за сметосъбирането пада върху промишлените
предприятия и обществените сгради, а по-малко са засегнати частните имоти.Имам в
предвид личните имоти. Не ми остана време да прочета старата наредба , да видя с
колко е изменението. Става 0,9/1000, но не знам от колко.
Д-р Мл.Пелов: От предпоследната промяна на 2011 година, стойностите на
промилите за такса-смет до сега не са пипани. Но в същото време Фонд Работна
Заплата нараства от година на година и отделно двете такси, които са за депониране и
за следващо третиране на отпадъците, нарастват в пъти всяка следваща година.Това е
най-основната причина. В същото време дофинансираме за миналата година с 15
хил.лв. самата такса Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране. Там предлагаме да
се увеличи с 1 промил. За едно семейство, примерно съпруг и съпруга, за едно жилище,
на двамата ще се увеличи таксата с по 10 лева. Т.е. 10 лв./човек на годишна база.
Инж.Д.Кокошаров: Това ще рече 25/100.
Ст.Нунев: На предприятията 9% се увеличава, 25/100 за населението.
Д.Теодосиев: Основните неща за калкулиране на таксата – служителите са на
минимална работна заплата, 2012 година е била 270лв., сега е 460лв.,
макроикономическата прогноза прогнозира да стане 510лв., след това от 2019г-560лв.
Когато е нараснала на 460лв. това са едни 70 %., отчисленията за експлоатацията за
депото, които се превеждат в Троян, 2012г. са били 20 700 лв., 2013-34 151, за 2014г44 682, 2015г.-63 340, 2016г.-79 031 и прогнозата за 2017г е 80 000лв.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли икономически анализ на това ? Това повишаване как
ще се отрази на план-сметката, която ще се прави за бюджета и от там да се върнем
обратно, защото доводите, които ми каза, за мен са несериозни.Ако имаш едни
входящи показатели и се вдига някой показател , ти трябва да намалиш някой от
разходите . Ако си бил с 10 човека, сега ще си с 9. Те ще вършат същата работа. Това е
когато нямаш вдигане на средствата, които ти имаш. Това е свързано със самата плансметка. Ако , примерно, по план -сметката се явяват Х пари, как искате да имате: Х-1
или Х+1 ?!
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Д.Теодосиев: Опитвахме се да го правим, не може да се види каква е основата, тя е
различна. Прогнозата е около 30 хил.лв.
Д-р Мл.Пелов: С това вдигане ще увеличим приходната част за Сметосъбиране,
сметоизвозване и депониране с около 30 хил.лв.
Инж.Д.Кокошаров: Но при 25/100 вдигане за населението е над 100 000 лв.
Д.Теодосиев: 25% на населението и 9% на фирмите.
Инж.Д.Кокошаров: Средно вдигаме с 25 %. С около 30 хил.лв. ще се увеличи
разхода на сметосъбирането. При 100 000 лв . приходи за битови нужди, тези 25 000лв
веднага компенсират тези пари. Така ли е?! Това означава, че събираемостта ще бъде
много повече над самата план-сметка…
П.Чорбаджийски: Независимо от това дали си хвърлят отпадъците или не, парите
им ги взимат.
Д-р Мл.Пелов: Всичко минава през електронна везна, облога е един. Няма
разграничение. Имаме около 50 къщи за гости и около 60 самостоятелни стаи, които са
регистрирани за такива, те плащат колкото за обикновена къща.
П.Чорбаджийски: Ако отидем на брой живущи, а не на данъчна оценка, тогава
къщите за гости могат да бъдат обложени върху гостите.
Д-р Мл.Пелов: Да, но това е както го реши законодателството.
Инж.Д.Кокошаров: В момента колко такса битови отпадъци се залагат в таблица, че
трябва да се съберат ?
Д.Теодосиев: 240 000 лв. Това е прихода , а разхода за депото ни е 80 000 лв.
Влиза Даниела Димитрова- ст.спец. „МДТ”
Инж.Д.Кокошаров: За 2016г. – 240 000 лв по таблица, колко са събрани не говорим
в момента. С това увеличение по Наредба №16 колко ще станат?
Д.Теодосиев: С 30 000лв. се завишават.
Инж.Д.Кокошаров: Значи стават 270 000. Колко са за промишлени нужди и колко
за битови от тези 240 000 лв.? Кажете ми цифрите.
Д.Димитрова: Зависи. Защото то е разделено на ФЛ и ЮЛ.
Инж.Д.Кокошаров: Добре, за двете колко са? Да се види колко ще се вдигнат? Колко
са по схема от ФЛ и ЮЛ? Всеки ден ги гледате тези неща…
Д.Теодосиев: Не сме го погледнали това.
Инж.Д.Кокошаров: 25 000лв имаме от там и останалите 140 хил.лв, които остават.. с
колко се вдигат те ?! 9% и още имаш 15 хил. лв. грубо и стават 40 хил лв. Така ли е или
се бъркам?!
Влиза Т. Колев-общински съветник.
Д-р Мл.Пелов: Тук не влизат никакви пари в общината, взимаме други пари за да
плащаме на сметището и на РИОСВ Плевен.
Инж.Д.Кокошаров: Дайте ни сметката, да видим от къде се взимат пари. Колко ви
стигат, колко не стигат ? ! Цифри искаме.
Д.Теодосиев: За миналата година план-сметката е на минус, 15 000 лв съм използвал
от други приходи, за да се балансира за тази година, за да съвпадне прихода и разхода.
Инж.Д.Кокошаров: Тогава миналата година план-сметката е била невярна, за да не
стигат тези пари. А план-сметката не може да бъде нито по-голяма , нито по-малка. Ако
е по-малка трябва да се върнат парите на хората.
Д-р Мл.Пелов: План-сметката за миналия бюджет, който изпълняваме тази година,
на база на предходната година се установи, че не ни достигат 15 хил.лв. За това
преценихме, че от Други дейности ще бъде дофинансирана дейност Сметопочистване
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и сметоизвозване.Въпреки усилията , които полагаме, не можем да спестим.. към
момента още не сме я започнали загубата, но до края на годината ще я реализираме.
Има жилища, които не се използват през годината, те ще подават декларации за това и
ще бъдат освободени от такса -смет. Съдебна ще е процедурата, ще отнеме време.
Ст.Нунев: „Очаквани резултати от промяната” .. Пише : „Повишаване събираемостта
на местните такси и улесняване на гражданите и бизнеса при получаването на
услугата”.Аз не виждам нищо такова да се получи като вдигнеш определени такси и
данъци, да повишиш събираемост и да улесниш гражданина. Тези двете неща са цялата
идея на мотивите. Как ще се повиши събираемостта?!
Д-р Мл.Пелов: Ще се запази във вида, в който е самата дейност. Друг вариант е
площадките, върху които ще са разположени съдовете да ги намалим, ако не се пипа
размера. 150м е за бобър.
Ст.Нунев: На какво количество е изчислено , че с това вдигане ще се получи плансметката? На какво количество депониране? Би следвало да потърсим причина защо се
вдига таксата? Намаляваме като население… Не можем да кажем, че и бизнеса толкова
се развива.
Д-р Мл.Пелов: От май до септември количеството битови отпадъци се увеличава
многократно в сравнение с другите месеци.
Ст.Нунев: Аз като цяло питам.
Т.Колев: До преди години имаше много нерегламентирани сметища, хвърляха кой
където намери.Сега не е така. И това трябва да се има в предвид.
Ст.Нунев: Другия ми въпрос е за почистване на уличните платна, площадите и т.н.
Две на хиляда…Колко лева е в пари това при стария вариант? И срещу него каква
услуга има?
Д.Теодосиев: От план-сметката е като разход.
Ст.Нунев: Сега защо не го залагате? Събираме пари за почистване на платна и
тротоари, а в същото време ги харчим за депониране. Или вие като цяло я гледате
сметката?
Д.Теодосиев: Има си параграф отделен.
Инж.Д.Кокошаров: До сега колко си отнесъл в тази дейност за почистване на улици?
Ст. Нунев: Цялата сума е около 40 хил.лв. За почистването минават около 5-6
хиляди.
Д.Теодосиев: Там са и заплатите на чистачките и за материали също.
Ст.Нунев: Сега е момента да се пресметне и да се знае. Че този промил ще се
използва за това, за което е написано. За детските градини предлага ли се увеличение
на това?
Д-р Мл.Пелов: Не.
Ст.Нунев: Гледам ,че е изложено в проекта, а в същото време остава старото.
Направена е план-сметка , че е много под нормалното. Тогава защо има план-сметка?!
Видях , че е сметнато. Реалното е 2,50лв., а се залага 1,80 лв. Примерно, промяна на
чл.19, т.4. Какви са мотивите само една зона да се вдига? Останалите са непроменени.
За мен това е несериозно.
Д-р Мл.Пелов: Това е таксата за пазара. На другите места никой не събира.
Ст.Нунев: За кучетата. Примерно, кучетата регистрираните на ловджиите… нямам
нищо напротив.
Мл.Колев: Те отпадат. Няма да бъдат облагани. Каква е логиката ?!
Д.Димитрова: По закон е така.
Ст.Нунев: Другия ми въпрос за количествата на отпадъците.. защо се повишават тези
суми.. Другото е как следим и какъв е начина като се извършват ремонти в определени
жилищни сгради, което е мода от години.. и данъчните им оценки не мърдат?! Найлесно е да вдигаме, а хората , които наистина инвестират …. Тук се включват думите
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„включително разделно”.. Имам чувството, че аз може да поискам да се събира
примерно разделно или на килограм.
Инж.Д.Кокошаров: Подаваш една молба, че искаш твоите отпадъци да бъдат
събирани разделно.
Ст.Нунев: Добре, но те как ще ме таксуват?.. „На база количеството на отпадъците”
– тези думи много ме притесняват.
Инж.Д.Кокошаров: Добри, направи една сметка . Това , което е заложено в бюджета
за 2016 година, в план-сметка. Върни я до изходното състояние. Разбий го всяко за
какво е . Разходната част я запиши.
Д.Теодосиев: Разходната част е записана по параграфи в бюджета за какво колко…
план-сметката също е разделена.
Инж.Д.Кокошаров: Щом го има, означава, че бюджета трябва да бъде балансиран.
Д-р Мл.Пелов: Балансираме го с други 15 хил.лв. Предложението ни е за
сметосъбиране, сметоизвозване и депониране, другия вариант е да правим нова
структура на д-ст Чистота.
Влиза Т.Ненов- общински съветник.
Инж.Д.Кокошаров: Ние постигаме някаква честота на почистването. Колко пъти в
седмицата.. примерно веднъж.. ако се разреди, ще бъде на две седмици веднъж. Тези
неща са немислими. С повишаване на таксата ние какво ще подобрим на населението?!
Д-р Мл.Пелов: Такса смет и данък-сгради в община Априлци са ниски спрямо
другите общини. Ще запазим вида на сметосъбирането и сметоизвозването, такъв
какъвто е бил към настоящия момент. Нищо няма да подобрим, ще има малък излишък
, с който ще купуваме съдове.
Инж.Д.Кокошаров: Но хората ще си кажат : ” Вдигат ни данъците, но какво
подобряват?”
Д-р Мл.Пелов: Запазваме положението, което е било до този момент.
Ст.Нунев: Лошото е , че вдигаме когато видим, че не стигат парите. Интересно ми е
колко струва 1т. отпадъци на съседни наши общини, да се види дали сме се
организирали правилно.. Ако се окаже , че при нас е по-скъпо от други общини, тогава
причината не е в таксата, а в организацията.
Инж.Д.Кокошаров: Сметнахте ли облога за битови нужди, колко е за промишлените
предприятия, колко е за населението?
Д.Димитрова: 270 000лв – общо.
Ст.Нунев: За сметта, специално, няма никаква справка.
Инж.Д.Кокошаров: Колко е облога за промишлени предприятия, колко за битови
нужди?
Д.Димитрова: Не може да се направи точно, защото има много фирми, имат и
жилищен имот. Там промила е съвсем различен, както и ФЛ има нежилищен имот.
Инж.Д.Кокошаров: Тогава как сте сметнали 270 хил.лв?
Д.Димитрова: Ако искаш някаква по-друга справка , за следващия път ще я има.
Инж.Д.Кокошаров: Тази справка да се състои от битови отпадъци на ФЛ,
промишлени за ФЛ и промишлени за ЮЛ. Кажи ми сумата за всяко по отделно колко е
и като се събере да даде 270 000 лв.
П.Чорбаджийски: Как планирате приходите тогава, без да ги имате разделно?
Д-р Мл.Пелов: Програмата ги дава. За следващия път ще го дадем в Ловеч да го
разбият както го искаме.
Д.Димитрова: В момента не може да се разбие.
П.Чорбаджийски: За съвета за другата седмица искаме това да ни бъде дадено, за да
можем да преценим 9% върху какво число са и 25 % върху какво число са.
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М.Пенков: Има предложение от г-н Чорбаджийски за заседанието на ОбС на
26.10.2017г. Кмета на община Априлци да представи детайлна справка за това как ще
се увеличат в числа процентите за битовите абонати , как ще се увеличат в числа за
промишлените абонати и колко ще бъде очакваното увеличение като приход в бюджета
за сметосъбиране.
Който е съгласен с предложението на г-н Чорбаджийски, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
5 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.

М.Пенков: Други питания, въпроси?
Ст.Нунев: Не е нормално на бобрите да не се вдига , а на другото –да. Казва се , че
на бобрите е сметнато .Искат ми се данни. В един кубик средно колко смет има? Да
видя как е изчислено.
П.Чорбаджийски: Там не се променя.
Ст.Нунев: Къде е логиката? За едно да се променя , за друго –не. Как са сметнали ,
че специално на бобъра не трябва да се променя, а на другото трябва?
П.Чорбаджийски: Вдигането е на промил , не е на контейнер.
Ст.Нунев: Но като изчисляваш количеството на промила, ще сметнеш и на…
П.Чорбаджийски: Да, базата не е вярна.
Ст.Нунев: Като смятахте , как преценихте, че за контейнерите не трябва да се
увеличава?
Д.Теодосиев: Не е предвидено увеличение. Предложението е цената за обслужване
на съдове да бъде завишена с 10 %.
П.Чорбаджийски: На стр.6 от старата наредба, чл.16 а, т.3- двете числа съвпадат.
Ст.Нунев: Вижте схемите. Последно има или няма увеличение?
Д-р Мл.Пелов: Няма.
Ст.Нунев: Каква е причината да няма? Това ще го върнат, за едното да има
увеличение, а за другото да няма…
М.Пенков: Други питания, въпроси има ли? Няма.
М.Пенков: Който е съгласен с Предложение ДП – 223/11.10.2017г. от д-р Младен
Пелов – Кмет на община Априлци относно Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Априлци, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
0 „за”
0 „против”
6 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване комисията не подкрепя проекта за решение.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Писмо с Вх. № 532/04.10.2017 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 1155/25.09.2017г. от Христина Михайлова Кисьова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
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М.Пенков: Има думата Кмета на общината.
Д-р Мл.Пелов: Постъпило е заявление за отпускане на еднократна финансова
помощ за новородено дете на Христина Михайлова Кисьова. Лицето не отговаря на
критериите, които се изискват от общински съвет.
М.Пенков: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с т.2 , моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
0 „за”
4 „против”
2 „въздържали се”. Не се приема.

С това гласуване комисията не подкрепя проекта за решение.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-225 от д-р Младен Пелов-Кмет на община Априлци относно
Продажбата на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на
община Априлци.
М.Пенков: Давам думата на Кмета на общината.
Д-р Мл.Пелов: Има лесоустройствен проект в процес на изработване и поради
тази причина трябва да се гласува всеки един добив. В момента сме готови с двата
подотдела, за останалите се оказа, че трябва да повторим процедурата. В тези
подотдели плътността на дървесината е в по-друг размер. И поради тази причина се
наложи да повторим процедурата, за да се получат по-коректни стойности. Към
настоящия момент можем да предложим за продажба тези двата подотдела.
Предложението е да бъдат отдадени чрез тръжна процедура . Става дума за дърва и за
подотдели 136”а” и 136”в”. Това е бук и габър. Начална тръжна цена 33,00 лв без ДДС
за 1 плътен куб.м. дърва. Това е предложението.
М.Пенков:Въпроси, мнения? Няма.
М.Пенков: Който е съгласен с Предложение ДП-225 от д-р Младен Пелов-Кмет
на община Априлци относно Продажбата на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци, 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.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.6 от Закона за
общинската собственост, чл.111 и чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.46, т.1 и
чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и
ползването на дървесина и недървесни продукти от тях, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за продажба
на стояща дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване и сключи
договор със спечелилия участник в комплект за подотдели: 136”а” и 136”в”.
Определя начална тръжна цена в размер на 33,00 лева без ДДС за 1 плътен
куб.м. – дърва.

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

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Кристина Колева
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