Протокол
Днес 17.10.2017г. от 14.30 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по
териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и
околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци.
Присъстват: Бранимир Беров-председател, Тихомир Колев – секретар, Начо
Начев, Младен Колев, Тотю Ненов – членове.
Присъстват още – Стелиян Нунев, Паулин Чорбаджийски, Мартин Пенков,
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”, Даниела Димитрова –
Старши специалист „МДТ” и граждани.
Бр.Беров: Уважаеми колеги, откривам заседание на постоянната комисия по
териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и
околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци.
Бр.Беров: Представям Ви проекта за дневен ред :

1. Предложение ДП-222/04.10.2017г. 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
2. 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.
3. Предложение ДП – 224/13.10. 2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно кандидатстване на Община Априлци с
проект „Изграждане на многофункционално спортно игрище за
подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци”
по мярка 7.2 към Стратегия за водено от общностите местно
развитие на МИГ Троян, Априлци и Угърчин за периода 20142020 г.
Бр.Беров: Има едно допълнение и аз предлагам то да бъде включено като т.4 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 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение ДП-222/04.10.2017г. 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
2. 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.
3. Предложение ДП – 224/13.10. 2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет
на община Априлци относно кандидатстване на Община
Априлци с проект „Изграждане на многофункционално спортно
игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община
Априлци” по мярка 7.2 към Стратегия за водено от общностите
местно развитие на МИГ Троян, Априлци и Угърчин за периода
2014-2020 г.
4. Предложение ДП – 225/13.10. 2017г. 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-222/04.10.2017г. 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
Бр.Беров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Това е предложение за възстановяване на земи по чл. 19.
Съгласно закона те са общинска собственост към настоящия момент, защото са
прехвърлени като собственост на общината земите по чл. 19, а собствениците си ги
възстановяват по реда на §27, ал. 2, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи. В тази посока е направено предложението. Приложени са Акта за
общинска собственост.
Бр.Беров: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с предложение ДП-222, 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 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, Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследници на Гана Стойкова Маркова част от
ПИ с идентификатор 52218.119.56 с площ 1252 кв.м., с НТП „Ливада” в
местността „Под стената”, актуван с АЧОС № 1964/02.10.2017 г., която част
е с площ 261 кв.м. и представляваща част от проектен имот с
идентификатор 52218.119.482, съгласно скица-проект № 25164-13.07.2015 г.
на СГКК-Ловеч;
2. ПРЕДОСТАВЯ на наследници на Гана Стойкова Маркова част от
ПИ с идентификатор 52218.119.57 с площ 243 кв.м., с НТП „Ливада” в
местността „Под стената”, актуван с АЧОС № 1965/02.10.2017 г., която част
е с площ 116 кв.м. и представляваща част от проектен имот с
идентификатор 52218.119.482, съгласно скица-проект № 25164-13.07.2015 г.
на СГКК-Ловеч;
3. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на
ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци, Кметът на община Априлци да издаде
заповед за отписване на частта от имотите 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 ВТОРА 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.
Бр.Беров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
д-р Мл. Пелов: Причините за това искане промяна в стойностите са увеличения
фонд „Работна заплата” на служителите като то е отразено в приложението как се
променя в годините от 230 лв. достигнала е да 460 лв. на днешна база, като това е фонд
„Работна заплата” като минимална работна заплата плюс клас. Това са шофьори които
имат висок клас по 200 лв. на човек. И това трябва да го имаме в предвид. Освен това
прогресивно нарастват и таксите които са към регионалното сметище. Тоновете
отпадък нарастват всяка година които се депонират. По години от 2012 г. чл. 60 и чл. 64
от Закона за управление на отпадъците, това са експлоатацията на депото за 2012 г.
имаме 10 151 лв. по чл. 60 и чл. 64, за 2013 имаме 17 798 лв. с 6 000 лв. повече, за 2014
г. 27 366 лв. с 20 000 лв. повече, за 2015 г. се качват с още 10 000 лв. нагоре 34 645 лв.,
и 2016 г. имаме 44 923 лв. с по 10 000 лв. на година. За 2017 г. имаме прогноза за 52 500
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лв. Това са отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. За
експлоатация на депо 2012 г. имаме 10 580 лв. , 2013 г. имаме 16 353 лв., за 2014 г.
имаме 17 316 лв., за 2015 г. имаме 28 695 лв., 2016 г. вече имаме 32 108 лв.Прогнозна
стойност за 2017 г. имаме 27 000 лв. Това е от страницата с мотивите. От това което
цитирах в момента се вижда как се увеличава разхода от година на година.
Н. Начев: Добре минималната работна заплата се е дигала с годините, защо не се
вдигала таксата до сега?
Д-р Мл. Пелов: Защото виждаш колко тегаво върви в момента.
Н. Начев: Да, ама сега изведнъж 20 лв.
Ст. Нунев: Един въпрос - ако може до заседанието да се представят базисните
данни и начина по който се е стигнало до процентното увеличение в рамките на един
промил? Данните които са ползвани да стане предложението. Като справка го
направете. Защото така като ми обяснявате за мен няма логика.
Т. Колев: А смятате ли след полугодието зимната част на годината колко
процента по- малко се депонира?
Мл. Пелов: Дайте една справка как вървят по месеци.
Бр. Беров: 10 мин. почивка.
Бр. Беров: Подновявам заседанието.
Влиза Аделина Балджиева- ст.спец Екология и инспекторат
Бр.Беров: Имаше въпрос.
Т. Колев. Каква е разликата между лятото и зимата?
А. Балджиева: Имам го по месеци. Януари месец тази година имаме 43 тона ,
февруари имаме 70, март 104, април 100, май 124, юни 115, юли 137, август 162 тона,
септември 120. По същия начин са и други години януари и февруари 52, 79 - 2016 г. ,
64 и 54 са 2015 г. От 43 до 62 тона август месец когато е най-силния отпускарски сезон,
а примерно януари е било 43, 4 тона , докато август е 162 тона.
П. Чорбаджийски: Когато има почиващи в Априлци има и отпадък. Това е.
Мл. Пелов: Общо взето лятото 150 тона има.
Т. Колев: Неможе ли тогава зимния период да се поразреди събирането?
Т. Колев:За септември 2016 г. нататък ги кажи.
А. Балджиева: За септември 2016 г. 125 тона, октомври 102 тона, ноември 85 и
декември 60 тона. Това е за 2016 г. А август 2016 г. са били 158 тона. 2015 г. януари са
били 64 тона.
Мл. Колев: В годините увеличават ли се?
А. Балджиева: Увеличават се. 2007 г. 897 тона за година и за миналата година са
били 1210 тона.
Т. Колев: 30 процента са се увеличили, даже 35 процента за пет години така ли?
А. Балджиева: За 9 години до 2016 г. Иначе 2007 г. са били 897 тона, 2008 г. са
били 1045 тона, 2009 г. 1053, 2010 г. 1050 тона, 2011 г. 1047, 2012г. 966, 2013 г. 1077,
2014 г. 1160, 2015 г. 1236, 2016 г. 1210.
Т. Колев: Според теб защо се увеличават толкова?
А. Балджиева: Защото Европейският съюз задължи всички стоки да бъдат с
много опаковки. Всичко това са отпадъци които се изхвърлят.
Т. Колев: А дали има връзка с намалелите нерегламентирани сметища?
А. Балджиева: И това го има, защото разположихме повече съдове и хората не
изхвърлят. Вече се научиха и изхвърлят повечето отпадъци в съдовете. Не, че няма на
някои места, но вече са много по малко и са повечето строителни отпадъци. Има и
битови на места, но като цяло са повече строителни отпадъци. Може би това е защото
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има повече туристически обекти през последните години, където се разкриха повече
места, където могат да се настаняват повече туристи. Според мен това оказва влияние,
защото когато сме само ние местното население отпадъците са много по-малко
месеците когато няма туристи, от колкото които има. Дори и да има през тези месеци
примерно март, април, май когато има покрай великденските празници, Гергьовден пак
има около стотина тона, но не са 160.
Т. Колев: Примерно декември е силен туристически месец, но пък там се отчитат
най-малко.
А. Балджиева: Това което чистим след Нова година го отчитаме януари, защото
го возим януари.Ние започваме да чистим от 2 –ри и ги отчитаме януари. След
новогодишните празници ние почистваме първата седмица от януари. Така, че част от
този отпадък пак е генериран от туристите.
Мл. Колев: Да, но най-малко отпадък има януари 43 тона.
А. Балджиева: Да 43 тона.
Мл. Колев: Няма логика. Септември месец не толкова туристически месец и
октомври.
Бр. Беров: Други въпроси имате ли?
Мл. Колев: Зимните месеци това на 7 дни за мен е безсмислено да да се
сметоизвозва .
Т. Колев: И какво ще се икономиса от това.
Д-р Мл. Пелов: Не че толкова са намалели през зимата отпадъците, просто са
замръзнали и немогат да ги събира. Пък място в съдовете има. Тогава и печки се палят
и се горят и отпадъци.
Т. Колев: Това, че има място в съдовете може и по на рядко да се събират.
Мл. Колев: На мен ми направи впечатление таксата за ползване на ритуалната
зала, че скача от 20 лв. на 60 лв. Така ли е?
Д-р Мл. Пелов: Таксата за ритуалната зала е от 20 на 60 лв., но това е да имаш
някаква прилична цена за местни хора когато се женят. Иначе би трябвало да има такса
за на открито. Трябва да си покрие това разхода. Имаме двама човека ангажирани с
това нещо.
Бр. Беров: Други въпроси имате ли? Няма. Който е съгласен с Предложение ДП –
223/11.10.2017г. моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
2 „за”
0 „против”
3„въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване комисията не подкрепя проекта за решение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 224/13.10. 2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно кандидатстване на Община Априлци с проект „Изграждане на
многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в
община Априлци” по мярка 7.2 към Стратегия за водено от общностите местно
развитие на МИГ Троян, Априлци и Угърчин за периода 2014-2020 г.
Бр.Беров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Предложението касае изграждане на многофункционално
спортно игрище в кв. Острец. Кандидатстването е през МИГ. Общинския съвет трябва
да вземе решение с което ние имаме право да кандидатстваме по мярка 7.2 към
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Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Троян, Априлци и
Угърчин за периода 2014 – 2020 г. С това игрище ние ще изчерпим възможностите като
средства които нашата община като общинска администрация има право да
кандидатства през МИГ. Игрището ще бъде разположено непосредствено до
пасарелката където е прекия път към Събевци – част от Острец. Отзад на „Чакъров
камък”.
(По тази точка взима отношение Тихомир Кукенски-заинтересован гражданин.)
Т. Кукенски: Ще има ли осветление?
Д-р Мл. Пелов: Не.
Мл. Колев: Игрището в кв. Зла река пак ли към проекта беше изградено?
Д-р Мл. Пелов: Да.
Н. Начев: А тук видовете игрища са повече или не? Защото гледам има и за
баскетбол.
Т. Кукенски: То няма как да има и за двете. На мен ми прави впечатление, че
размера на игрището е по-голямо от колкото в Зла река.
Т. Колев: Не е по-голямо
Т. Кукенски: Колко на колко метра е?
Д-р Мл. Пелов: 27 м на 48 м
Т. Кукенски: А другото е 20 м на 40 м очертанието на бетона. Това е по-добре,
че е по голямо. Обаче като играем там осезателно липсва осветление. На почти всички
игрища от този тип имат и осветление.
д-р Мл. Пелов: То там и такси се събират. Тук проектното предложение възлиза
на 103 989,54 лв. без ДДС като ние тази сума не можем да я надскачаме до безкрайност.
От начало не бяха казали, че имаме 90 000 лв., но така или иначе няма да се развалим
проекта заради още 20 000 лв. отгоре или примерно 10 000лв. В саммите процедури на
другите възлагания ще отпаднат средствата и в един момент ще се пренасочат.
Мл. Колев: А нямали право общината да съфинансира?
Д.р Мл. Пелов: В последствие може да бъде надграждано, но не е хубаво да го
вкарваме в проекта защото води до съгласувателни процедури.
Н. Начев: Трябва да изтече срока или какво?
Мл. Колев: То трябва да се помисли както за осветление така и за тоалетни.
Бр. Беров: Други въпроси имате ли? Няма. Който е съгласен с предложение ДП224, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект “Изграждане на
многофункционално спортно игрище за подобряване на спорната инфраструктура
в община Априлци” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” към Стратегия за водено от общностите
местно развитие на МИГ Троян, Априлци и Угърчин за периода 2014 – 2020 г. по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите, заложени в
Общинския план за развитие на Община Априлци за периода 2014 – 2020 г.
3. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите стъпки по
подготовката и реализацията на проекта, както и контрола по провеждането на
всички процедури по ЗОП.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП – 225/13.10. 2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Продажбата на стояща дървесина на корен от горските територии
собственост на община Априлци.
Бр.Беров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Става въпрос за дървесина 136”а” и 136”в” . 136”а” находящ се
в ПИ с идентификатор 52218.973.51 в землището на гр.Априлци, кв.Острец,
местност ”Долен чукар”, бук /дърва/ в размер на 181 пл.кум.м. 136”в” находящ се
в ПИ с идентификатор 52218.973.39 и ПИ с идентификатор 52218.973.51 в
землището на гр.Априлци, кв.Острец, местност ”Долен чукар”, бук /дърва/ в
размер на 201 пл.кум.м. и габър/дърва/ в размер на 20 пл.куб.м. Поради факта,
че се извозват в един временен склад трябва да бъдат отдадени на тръжната
процедура. Начална тръжна цена която предлагаме е в размер на 33,00 лева без
ДДС за 1 плътен куб.м. – дърва.

Бр. Беров: Други въпроси имате ли? Няма. Който е съгласен с предложение ДП225, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
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
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собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
2. 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.

Бр.Беров: Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Председател
Бранимир Беров
Протокол
Десислава Петровска

8

