ПРОТОКОЛ № 33
Днес, 26.10.2017 г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Тихомир Колев , Начо
Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Тотю Ненов, Стелиян Нунев, Младен
Колев, Пепа Колева.
Присъстват още – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Стела
Драганова- Зам.кмет на община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община
Априлци, Владимир Станев – Кмет на с. Велчево, Мария Попова – кметски наместник
на с. Скандалото, Росица Дочева – кметски наместник на с. Драшкова поляна,
Добромир Теодосиев – Директор на дирекция „ФСДАПИО”, Даниела Димитрова –
старши специалист „Местни данъци и такси”, Христо Матев - гражданин
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, общинска администрация, гости откривам редовното заседание на Общински
съвет Априлци на 26.10.2017г. В 24 часовият период за внасяне на извънредни
предложения от страна на кмета на общината няма. Има постъпила информация, която
е раздадена на всички относно точка 5 от дневният ред за Наредба за изменение на
Наредба № 16 от комисиите които са искани . Имате ли предложение които да влезят в
дневния ред на днешното редовно заседание?Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам дневния ред:
1. 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.
2. 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
3. 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.
4. 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
5. 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.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с така направеното предложение
за 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 – 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.
2. 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
3. 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.
4. 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
5. 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.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА 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.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости
предложението е 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. Става въпрос за
многофункционално спортно игрище което да бъде изградено в квартал Острец ,
месността „Чакъров камък” . Веднъж вече внасяхме ПУП за одобрение в общински
съвет така, че Сте запознати. Размера на игрището е 27 на 48 метра в блезост до
пасарелката към махала „Събевци” ул. „Ковашка” и ул.”Събевска” към която води
пасарелката. Ако имате въпроси може да ги зададете. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: В момента председателят на постоянната комисия го няма.
Моля секретаря на комисията да представи становището.

Т. Колев: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника, от
които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с предложение ДП-224/13.10.2017 г. 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 № 370
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 „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 ВТОРА 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
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости
предложението е по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи. Това е стандартна процедура. Част от коята се
изпълнява в общината. Започва през Дирекция „Земеделие”. Голяма част от
собствениците на земи които са изпуснали срока да си ги възстановят законодателя им
е дал тази възможност по този ред да си ги зъзстановят. Материалът е предоставен на
всички и имате възможност да се произнесете. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията да представи становището.

Т. Колев: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника, от
които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно
Предложение ДП – 222/04.10.2017г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, моля да
гласува:
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „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 № 371
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 ТРЕТА 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.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа след направени съгласувания с
РИОСВ-Плевен и РДГ гр.Ловеч предлагаме за продажба на дървесина бук
/дърва/ в размер на 181 пл.кум.м. подотдели 136”а” и в 136”в” отново
дърва в размер на 201 пл.кум.м. и габър/дърва/ в размер на 20 пл.куб.м. Поради
това че временния склад и за двата подотдела е един и същ за тях, за това
предлагаме те да бъдат продадени чрез тръжна процедура в комплект при
цена 33 лв. без ДДС за 201 пл.кум.м.Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да изкаже становището.
М. Пенков: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника, от
които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП – 225/04.10.2017г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, моля да
гласува:
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „въздържал се”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”

Гласували общо 10 общински съветника
9 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 372
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.

ПО ЧЕТВЪРТА 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
Влиза Бр.Беров.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да изкаже становището,
защото е писмо.
М. Пенков:Лицето не отговаря на изискванията за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородена дете. Становище на комисията – гласували 6/шест/
общински съветника, от които нула „за”, четири „против” и двама „въздържали се”,
не прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме.На основание чл.23, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, който е съгласен моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
5 „за”
2 „против”
3 „въздържали се”.Не се приема .
ПО ПЕТА 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.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми съветници, спазена е цялата поцедура, която е
по закона за публичните действия. Обявено е на сайта на общината в едномесечен срок
и предложението се предоставя на ОбС с Наредба за изменение на Наредбата.

Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, неприятно е , но калкулацията на
разходите показва, че се налага увеличаването на такса Битови отпадъци, както и на
други такси относно административните услуги, предоставяни от общината. Ако сте
погледнали отговорите на въпросите, които няха задавани на комисиите, виждате, че
при увеличение с един промил на Такса Битови отпадъци (ТБО), загубата, която ще
имаме , т.е . няма да ни достигат 18 700 лева, които трябва да заделим от другите
данъци, за да можем да се справим с разходите в д-ст Чистота. Ако от другата плансметка, която е направена , в която няма заложено увеличение, се вижда, че трябва да
дофинансираме с 55 700лв. дейността. Според законодателя Вие сте хората, които
решавате, но ще ни бъде значително по-трудно да изпълним бюджета, ако оставим
таксата в размера, в който е в момента. Какво е довело до завишения разход ?! Това е
увеличение на фонд Работна заплата, който от година на година се увеличава и
увеличените такси и отчисления към РИОСВ Плевен. Такса депониране се увеличава
всяка година и отчисленията за реколтивиране на сметището ,след неговото запълване ,
отново нарастват всяка следваща година. Това са основните фактори, които са довели
до увеличаване на разхода за обслужване на дейността. Относно оптимизацията ГАЗката, която реализираше най-голямия разход, пътувайки до регионалното сметище- не
пътува. Относно стойността на горивото до към настоящия момент от заложени 30
хил.лв. на годишна база, не сме се побрали в 20 000лв. Така, че от там имаме
икономии. Те са разходи, които сме свивали максимално. Погледнато отстрани
дейността се извършва добре, района е обслужван, но разхода за това е голям.Това е
което имам да кажа към настоящия момент, ако имате въпроси ги задавайте.Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията по бюджет и финанси
за становище.
М.Пенков: На самата комисия имаше много въпроси към администрацията и към
г-н Кмета. Също така имаше и оредложение от г-н Чорбаджийски на днешното
заседание 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. Това предложение го гласувахме на самата комисия. От
гласували 6/шест/ общински съветника, от които пет„за”, нула „против” и
един„въздържал се”, приехме предложението на г-н Чорбаджийски. Такава
информация е предоставена в момента.
Относно самото 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, становището на комисията – гласували 6/шест/ общински
съветника, от които нула„за”, нула „против” и шест„въздържали се”, не прие
предложението на Кмета.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията по ТСУ за становище.
Бр.Беров: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника, от
които двама „за”, нула „против” и трима „въздържали се”, не прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса?
П.Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, аз не мога да подкрепя това предложение. Ще кажа какви са
причините.Гледайки план-сметката за 2018 година разсъждавам по следния начин:
Записани са 7500 лв – Осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци.Смятам ,че при положение , че в цяката страна се обсъжда и в най-скоро
време ще се наложи нов начин за отчитане на събраните отпадъци, дали това ще бъде

на човек от семейството, дали ще бъде на съдове и т.н., смятам ,че в този момент не е
необходимо да се залагат толкова много средства, при положение, че ние не знаем как
ще събираме нашите отпадъци, ще се приемат някакви варианти… доколкото знам
всяка община ще го избира. Другото, което ме кара да не подкрепя това предложение е
във връзка с тези отчисления за отпадъците на всеки тон.Наистина тази сума расте и тя
за общината е важна да се запази колкото се може в размери, допустими за бюджета с
който разполагаме. Причината за мен в растежа на тези тонове е , че ние не намерихме
за толкова години начини да отделяме растителните отпадъци. Става дума за клони и
треви. Това е бил проблем на всички управления и не взехме никакво решение. Имаше
един проект, който евентуално да може да се реализира, но отпадъците се увеличиха
именно , защото в контейнерите изхвърляме абсолютно всичко.Клони, листа, трева…
това създава по-голямо количество и повишава таксите за депото. Когато човек, в
случая г-н Кмета, прави предложение за увеличение на такса, мотивите трябва да са
много силни, много убедителни. Трбва така да звучат , че дори тези , които не са
готови за тази промяна, да се убедят в това. За мен мотивите не са достатъчно
основателни. Това е мнението ми, благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други въпроси? Заповядайте г-н Нунев.
Ст.Нунев: Уважаеми колеги, Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет,
иска ми се да коментирам някои цифри, които са свързани с тезата ми, че по-скоро е
редно да видим самата организация , която сме направили на това сметопочистване.
Защото какво показват новите данни ?! Като погледнах тоновете отпадъци …
впечатление прави 2007, 2008 година.. аз не знам специалистите дали са го гледали..
как тогава за една година се вдигнаха със 150 тона? Дали това не е причината , че
махнахме малките кофи и в големите се изхвърлят всякакви неща?! За мен това би
било интересно да се изясни. След това 2012 година- пак слизаме на 960 тона от 1050.
Слизаме със 100 тона. Според мен причината е в съдовете. Преди самите хора
внимаваха какво изхвърлят в гюмовете, които стоят пред самите тях. Споменах, че би
било редно да се почерпи опит на други общини, аз където имах възможност почерпих.
Някои се опитват да въведат разделното събиране и от там доста е паднало
количеството отпадък. Смея да твърдя, че има и други начини, не сме търсили толкова
години някаква оптимизация с идеята да бъдат минимизирани разходите и да се
поберем в сумите, които се събират. Иска ми се в самото предложение да се
прецизират нещата кое променяме. Има много членове и параграфи , които са
преписани от наредбата, а уж ще ги променяме… Разходите на тон събран ,депониран
и извозен отпадък падат 2014г.,2015г.,2016г. малко се вдигат от справката… при
условие, че падат разходите на тон .. значи не е необходимо да се вдига таксата. Защо
като падат разходите на тон продукция се налага увеличаване на таксата ?
Инж.Д.Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: Защо падат разходите?! Факт е , че пътуват само
специализираните автомобили.. ГАЗ-ката претоварва в двора на БКС-то, курсовете са
намалели. От друга страна ние отворихме процедура, в която включихме и
бензиностанциите на територията на община Троян да участва в обществената
поръчка, където разходът за закупуване на гориво намаля. Горе-долу стигнахме цена
0,13 лв за обявената цена на колонката- отстъпка. Има контрол, голяма следяемост
върху разхода на гориво и върху другите автомобили. Монтирали сме GPS-и, знаем ги
къде се намират, какво правят във всеки един момент. Това се запазва като архив. До
тук намаляват разходите, но се увеличават поради факта, че ние депонирваме все
повече отпадъци. Това е така, защото има прекалено много къщи за гости, видимо в
справките, които даваме по месеци в периода когато има туристо-потоп на територията
на общината , разходът значително се увеличава. Това не е от зеления отпадък в

съдовете, а от многото опаковки, които тези хора внасят на наша територия , закупени
от големите маркети по градовете. Естествено, че не ги оставят на територията на
общините, от които са ги закупили , а върху наша територия. Сподели се , че сме
заложили 7500 лв за закупуване на съдове , това е сума , която е достатъчна да бъдат
закупени максимално 14 бр. бобъра .. и без тях ще можем да се справим, ремонтирайки
съществуващите на терена , но сме длъжни да ги заложим , бихме ги изхарчили едва
когато видим, че средствата, които са заложени в план-сметката ще стигнат… Аз
споделих, че увеличавайки ТБО с 1 промил, съгласно калкулацията показана пред
всички вас, ние отново ще приключим годината с недостиг от 18 700 лв. Т.е . със
средства събрани от другите данъци , ние ще трябва да компенсираме този недостиг,
защото план-сметката трябва да бъде балансирана. Големите разходи идват от многото
тонове отпадъци, които ние депонирваме , автомобилите на регионалното сметище
преминават през електронна везна на влизане и излизане , така че всеки един килограм
отпадък остава и се знае колко е. Ние плащаме на база на това такса Депониране и
отчисления по чл.64 и чл.60 към РИОСВ Плевен за последващо прекултивиране на
сметището. Това , което сме предложили е някакъв минимум, за да можем да се
справим с дейността. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Нунев, заповядайте.
Ст.Нунев: За оптимизацията на разходите, така трябва да бъде. Но въпросът ми
беше друг. Може би специалистите, боравили с числата, биха ми отговорили.
Приходът от таксата е един и същ, разходите на тон/отпадък намаляват.. би трябвало
да хартисват, според мен... На това искам да ми се отговори с цифри.
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам 10 минути почивка.
Почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието на ОбС Априлци на 26.10.2017г.
Влиза Аделина Балджиева – ст.спец Екология и инспекторат
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Кмета предлага Добромир Теодосиев да отговори на
въпросите на г-н Нунев.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен Добромир Теодосиев да вземе думата,
моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен след това думата да вземе Аделина
Балджиева, моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

Инж. Д. Кокошаров: Г-н Теодосиев, заповядайте.
Д.Теодосиев: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, общински
съветници, в отговор на въпроса на г-н Нунев за справката на стойността през
последните три години на 1 тон събран, депониран и извозен отпадък, това са реално
данните , които са. Моето обяснение е , че от 2014г на 2015г. разхода на план-сметката
е нараснал с 2 % , а количеството тонове с 9%. Което е непропорционално. И от
сравнително един и същ разход на план-сметката са извозени по-голямо количество ,
това е причината разхода за 1 тон да е по-малък. Също зависи и от пълняемостта на
курсовете, според мен са имали по-голяма производителност самите работници.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Други изказвания има ли ?
Д-р Мл.Пелов: Част от разходите в дейността бяха спестени от този факт, че на
граждански договор работиха част от хората, които са от обслужващия персонал и
придърпват контейнерите, за да може да ги вземе машината. Бяха освободени през
зимния период част от служителите на борсата, така че от там също идват спестявания
на средства. Тъй като вече не можем да използваме по националната програма за
заетост лица, по линия на Бюрото по труда , т.е. на година можем да взимаме 1 ½
човека, по статистика е така. Иска ми се за следващата година да заложим средства , за
да бъдат почиствани и гробищните паркове, като за целта няма да можем да
използваме хора, които да се чудим как да накараме да работят, а ще вземем външен
изпълнител , това нито е по-скъпо, нито по-евтино, отколкото да използваме тези,
които не искат да работят.
Инж. Д. Кокошаров: Моят въпрос е следния. Таксата за депониране през
годините как се е развивала до сега? Какви за учрежденията за чл.64 при РИОСВ
Плевен?
Ад.Балджиева: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, общински
съветници, съгласно Закона за управление на отпадъците , чл.46 определя, че всеки
притежател на отпадъците, който ги депонира на депо за неопасни отпадъци или
общинско или регионално, или каквото и да било депо, дължи отчисления. Тези
отчисления по чл 64 в годините са нараствали. До 2013г. бяха по 10 лв., от 2013г
станаха 15 лв., 2014г.-22лв., 2015г.- 28лв., 2016г. -36 лв. Беше заложено в Наредба
7/19.12.11г. за реда и начина за изчисляване , определяне размера на обещетенията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците. Тя е поднормативен
документ, издаден въз основа на закона за управление на отпадъците. В нея беше
заложено за 2017г. отчислението да бъде 47лв/тон. С изменение от 20.01.2017г.
отчислението за тази година е 40лв./тон. За 2018г. беше заложено 61 лв./тон, с новото
изменение става 45 лв./тон. Пак има увеличение , но не е толкова голямо. За 2019г.
отчислението на тон отпадък е 57лв., а за 2020г. и всяка следваща отчислението става
95лв. Друго отчисление, Което се прави е по чл.60., ал.2. Заделят се средства в
запорирана сметка за следексплоатационни грижи на депото. Те също се правят по тази
Наредба 7, като се изчисляват на база проекта, остатъчният капацитет на депото и се
изчисляват. До миналата година бяха 2 лв./тон депониран отпадък, за тази година са
2,93 лв., а за догодина ще бъдат 5,55 лв. Отделно от тези отчисления за тон депониран
отпадък ние заплащамеи сума, която всяка година се променя, също за експлоатация на
депото. В тях влиза мониторинга, заплати и осигуровки на тези , които работят на
депото и други експлоатационни разходи, които са необходими. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте г-н Нунев.
Ст.Нунев: Четем план-сметката без увеличение от 1 промил. Ако остане така ,
ще сме дефицит 55 000лв. Ако увеличим с 1 промил, дефицит 18 000лв. Не виждам
смисъл в това.

Д-р Мл.Пелов: Уважаеми дами и господа, през годините за да не се увижда на
хората, по-малко да плащат, предложението което правим е увеличението с 1 промил ..
средствата отново няма да ни стигнат, като дефицита е 18 700лв. Но го правим за да
дофинансираме дейността от другите данъци, които се събират, точно за да бъде поевтино на хората. Защото те не са виновни, многото отпадъци се генерират от къщите
за гости. Това говорят справките на тонове отпадъци, които ние изкарваме на
регионалното сметище. Но тъй като са самостоятелни стаи и къщи за гости, третират се
като жилищни имоти. За това таксата за контейнер ние не я увеличаваме за ЮЛ,
тежестта е паднала върху жилищните имоти.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания?
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, колеги,
благодаря на Кмета , че подробно изпълни това , което бяхме гласували по време на
комисията за детайлна справка. До някъде споделям мнението на г-жа Колева, да
предстои да се въведе система за заплащане , според принципа „замърсителят плаща”.
Това нещо няма да стане тази и следващата година. Този принцип ще доведе до
драстично увеличение на такса смет за битовите абонати. Не съм човек, който
подкрепя вдигането на данъците, но въпреки това няколко са причините, които ще ме
накарат да гласувам за това увеличение. 1 –разходите за работна заплата, те растат,
защото се вдига минималната работна заплата. Нейното вдигане става по заповед на
държавата , а Кметът трябва да събере парите за да ги плати. Таксата за депониране и
другите съпътстващи такси , също се въвеждат по заповед на държавата. Това е отнето
като право на общините, държавата го налага. 2 – търсене на оптимизация или иначе
казано – съкращения. Съкращения на персонал, съкращения на автомобили. Това ще
доведе на събаряне и загуба на това, което сме постигнали до сега. Истината е , че от 78 години Априлци се чисти по-добре. Има какво още да се желае.. но за мене това също
не е решение да се съкрати персонал. 3 – това е , което е записано в мотивите за
промяна таксите в Наредба 16. „Създаване на условия за разширяване на предлаганите
услуги и повишаване на тяхното качество.” Аз имам уверението от общинска
администрация в лицето на Кмета, че наистина неговите намерения са услугите за
гражданите да бъдат подобрени. Което влючва: метене на площадите, измиване на
улиците в началото на пролетта или края на зимата, за да се премахне този прах, който
е по улиците. И най-важното – почистване на тротоарите. Знаете, че имаме тротоари,
които не се използват. Кметът много добре го каза, че за тези дейности ше се използват
външни изпълнители наети, срещу тези пари, които ще платим всички в този един
промил. Заради всичко това ще подкрепя предложението на Кмета. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Други изказвания, питания има ли?
Ст.Нунев:Съгласен съм с г-н Чорбаджийски. Хубаво е да има нови услуги, но
пак се връщам на моя въпрос. Как ще разширим услугите, като ние дори с това
увеличение залагаме дефицит? Как ще стане, г-н Чорбаджийски ?! Защо като
намаляват разходите, трябва да се увеличат таксите?! Нищо чудно и аз да подкрепя
едно такова предложение….
Инж. Д. Кокошаров: Както разбирам около 10/100 се получава един дефицит .
Другото нещо.. както виждаме таксите за депониране се менят. Според мен това са
относителни числа. Самата план-сметка се изготвя е на 80% събираемост . Само в
годините, в които сме имали стари задължения , т.е. много фирми не си плащат таксата
смет. 2015г. и 2016 г. бяха събрани много пари чрез частни съдебни изпълнители и
покани до такива длъжници. Може ли някаква ориентировъчна цифра за задълженията
, които не са платени за такса-смет към момента?
Д-р Мл.Пелов: Над 100 000 лв.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви.

Инж. Д. Кокошаров: Други изказвания има ли ? Няма.
На основание чл.21, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/: Гласуваме поименно Предложение ДП –
223/11.10.2017г. 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
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „против”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев- „против”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Стелиян Нунев – „против”
Пепа Колева – „против”
Тихомир Колев – „за”

Гласували общо 10 общински съветника
6 „за”
4 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №373
На основание чл.21, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 6, чл. 7 и чл. 8 от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Априлци, както следва:
§ 1. Чл. 2, ал. 1, т.9 се добавя както следва:
т. 9 за притежаване на куче (в сила от 01.01.2013г.)……по Решение №165
от Протокол №22/29.11.2012г. на ОбС Априлци
§ 2. Чл. 16, т. 2 се допълва и изменя, както следва:

т. 2 събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им;
§ 3. Чл. 16, т. 3 се изменя, както следва:
3. (изм.– реш. 408/27.01.2011) проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране или оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
§ 4. Чл. 16а, ал. 1, т. 1 и т. 2 се изменят, както следва:
Чл. 16а. (изм.– реш. 408/27.01.2011 ) (1) Размерът на таксата се формира:
1. За жилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на места за обществено
ползване – на база количество на битовите отпадъци, а когато то не може да се
установи – на база данъчната оценка на имота;
2.За нежилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на местата за
обществено ползване – на база количество на битовите отпадъци, а когато то не
може да се установи – на база по-високата между отчетната стойност на
имотите и данъчната им оценка.
§ 5. Чл. 16а, ал. 2, се изменя, както следва:
Чл. 16а. (2). (изм.– реш. № 15 и №16/ 29.12.2011 г.) Размерът на таксата
за битови отпадъци за имоти на територията на община Априлци се определя
както следва:
1. За жилищните имоти на граждани, както и за жилищните
имоти на предприятия, върху данъчната оценка в размер на 5 на
хиляда, в т.ч.:
- за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер на
3,5 на хиляда;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците в размер на 0,9 на хиляда;
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване в размер на 0,6 на хиляда;
2. За нежилищните имоти на граждани върху данъчната оценка, а за
нежилищните имоти на предприятия върху по – високата между
отчетната стойност и данъчната оценка в размер 12 на хиляда, в т.ч.:
- за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в
размер 8,5 на хиляда;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по

чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1,5 на
хиляда;
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете
и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване в размер на 2 на хиляда;
3. Таксата за обслужване на контейнер с вместимост 1,1 куб.м.
тип “Бобър” е 2634,84 лева, а за контейнер с вместимост 4 куб.м. е 6288,16 лева.
Размерът на таксата на един съд включва разходите за осигуряване на съдове за
съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации
и съоръжения за обезвреждането им; за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
§ 6. Чл. 16в. нов(Създаден с Решение № 135 от Протокол № 19/ 30.08.2012г. на ОбС
Априлци), както следва:
Чл. 16 в. (1)Освобождават се от такса битови отпадъци /ТБО/, имотите
публична общинска собственост и незастроените имоти - общинска
собственост.
(2) Физическите и юридическите лица се освобождават само от таксата за
услугата “сметосъбиране и сметоизвозване” в следните случаи :
1. когато имотът се намира извън регулация на територията на
населеното място;
2. когато имотът е включен в заповедта на Кмета на общината като
район, в който не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване;
3 ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по
образец от собственика и/или ползвателя в срок от първи ноември до края на
предходната година. Към декларацията лицата прилагат документ за номера на
партидите за ел. енергия и вода, освен в случаите, когато в имота няма
електрификация и/или водопровод. При промяна в декларираните обстоятелства,
лицата подават декларация по образец преди започване на ползването. Таксата се
дължи в пълен размер от месеца на промяната.
§ 7. Чл. 19.(4), а. се изменя, както следва:
(4) Таксите се определят на квадратен метър:
а .първа зона -на ден 2.00 лв.
-на месец -20.00
лв.
§ 8. Чл. 22.(1), се изменя, както следва:
Чл. 22. (1). (изм.- реш./) За ползване на детски градини родителите или
настойниците дължат месечна такса, формирана сумарно от постоянна част –
за разходи по издръжка на групите и пропорционална част за – за всеки
присъствен ден от месеца / за разходи за хранене/ и зависи от включените
хранения..
т.1 При целодневна организация на предучилищното образование / в
рамките на 12 /астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с
максимален размер 51.40лв., която се формира сумарно от :
- постоянна част – 10,00лв.
- пропорционална част - 1,80лв при включени две закуски / 8,30ч. и 10,00ч./, обяд и
следобедна закуска /16.00ч./

т.2. При полудневна организация на предучилищното образование / в
рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи
месечна такса с максимален размер 39,50лв.
, която се формира сумарно
от :
- постоянна част – 5.00лв.
- пропорционална част – 1.50лв , при включени две закуски /8,30ч. и 10,00ч. / и
обяд.
т.3. При почасова организация на предучилищното образование / в
рамките на 3 последователни астрономически часа на ден, се дължи месечна
такса с максимален размер 30,10
лв. , която се формира сумарно от
- постоянна част – 2,50 лв.
- пропорционална част – 1,20 лв. , при включени закуска /10,00ч./ и обяд.
т . 4 . Децата в подготвителните групи към детските градини две години
/чл. 8 ,ал.1 от ЗПУО/ преди постъпването им в първи клас заплащат само размера
на пропорционалната част от дължимата месечна такса.
т.5. При съботно – неделни допълнителни дейности / в рамките на 4
последователни астрономически часа на ден/, се дължи такса с маскимален
размер 12.00 лева на ден, която включва междинна закуска в 10.00ч.
§ 9. Чл. 32, (1), се изменя, както следва:
Чл. 32. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както
следва:
1. за издаване на скица извадка от ПУП-ПРЗ – 30.00 лв.;
2. за издаване на виза за проучване и проектиране по чл. 140, ал. 1
от ЗУТ - 30.00 лв.;
3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6
месеца – 2,50.;
4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:
- за сгради – на кв.м застроена площ – 0.10 лв.
- за огради на линеен метър – 0.10 лв.
4.1. за заверка на протокол при определяне на строителна линия и
ниво на строеж и откриване на строителна площадка по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ/ 20,00 лв. – на определената от заявителя дата;
4.2. За проверка за установяване на съответствието на строежа
издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен на място по
отношение на застрояването (по чл. 159, ал. 3 и чл. 74, ал. 2 от ЗУТ) – 20,00 лв.,
срок 3 дни;
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториалното и селищното устройство - 10.00 лв. ;
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и
документацията към тях- 5.00 лв. ;
7. за издаване на разрешение за поставяне на временни
съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други - 20.00 лв.;
7. За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
(павилиони, маси и др.) по чл. 56 от ЗУТ – 30,00 лв.;
8. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и
преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – 20.00 лв.
9. за издаване на акт за узаконяване – 20.00 лв.
9. Издаване на разрешение за строеж – основание чл.148 от ЗУТ:
9.1. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на
инвестиционни проекти (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ) - 50,00 лв.;

9.2. Издаване на разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ:
- за Разрешение за строеж - 30.00 лв. + 0.20 лв./кв.м. разгъната
застроена площ;
- за електронни съобщителни мрежи и други линейни обекти на
техническата инфраструктура – 50 лв.
9.3. За издаване на заповед по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за промяна на
инвестиционните намерения и смяна на титуляра на издадено разрешение
за строеж
- 30 % от таксата за издаване на разрешение за строеж;
10. За издаване на Разрешение за изработване и/или изменение на
подробен устройствен план (ПУП) за поземлени имоти извън границите
на урбанизираната територия по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ - 40.00 лв. за всеки
имот;
11. за изменение на ПУП по предложение на съда във връзка с дела
за делба на имоти – 20.00 лв.
12. за издаване удостоверение, че даден имот не е актуван като
общинска собственост – 5.00 лв.
13. за издаване на становище от Главния архитект за приемане
на строителни обекти или участие в приемателни комисии – 20.00 лв.
14. за съгласуване, разглеждане и одобряване на проекти за
строителство, подробни устройствени планове и други от Общински
експертен съвет:
- за жилищни сгради – 20.00 лв.
- за заведения, търговски или промишлени сгради – 50.00 лв
- за градоустройствени разработки – 50.00 лв.
- за разглеждане в ОЕСУТ – 20.00 лв.
- за всеки от имотите – 60.00 лв.
- за обявяване в ДВ – 50.00 лв.
§ 10. Приложение № 1, т. 5 се изменя, както следва:
5. Становища за държавна приемателна комисия
20.00 лв./бр.
§ 11. Приложение № 1, т. 6 се изменя, както следва:
6. За съгласуване и одобряване на частите на комплексен
проект за инвестиционна инициатива
§ 12. Приложение № 1, т. 7 се изменя, както следва:
7. За издаване на удостоверение по чл. 175, ал. 5, от ЗУТ, че е
попълнен кадастралния план и е предадена екзекутивната
документация
§ 13. Приложение № 1, т. 9 се изменя, както следва:
9. За одобряване на подробен устройствен план (комплексен
проект за инвестиционна инициатива)

§ 14. Приложение № 1, т. 10 се изменя, както следва:
10 За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по
чл. 144 от ЗУТ, които са основание за издаване разрешение
за строеж:

+ 30% от
лв./бр.

т.10

+ 10% от
лв./бр.

т.10

+ 30%
лв./бр.

т.10

от

0.80 лв./кв.м.

-сгради с РЗП до 200 кв.м.
-сгради с РЗП над 200 кв.м.

§ 15. Приложение № 1, т. 11 се изменя, както следва:
11 За издаване на удостоверение за търпимост на строеж
§ 16. Приложение № 1, т. 14 се изменя, както следва:
14 А/ Писмо до служба по кадастъра-Ловеч във връзка с
чл.177, ал.1 от ЗУТ;
Б/ Предоставяне на данни от трасировъчен или
нивелетен план;
В/ За регистриране и въвеждане строежите в
експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в
експлоатация за видовете строежи от ІV и V
категорияна строежите и издаване на удостоверения за
въвеждане в
експлоатация по чл.177, ал.3 от ЗУТ:
- за обекти с РЗП до 200 кв.м.
- за обекти с РЗП от 200 до 1000 кв.м
- за обекти с РЗП над 1000 кв.м.
г/ Оценка на инвестиционни проекти за съответствие
със съществените изисквания към строежите съгласно
чл.142, ал.6, т.6 от ЗУТ

§ 17. Приложение № 1, т. 15 се изменя, както следва:
15 За издаване на удостоверения за идентичност на
урегуриран поземлен имот

1.00 лв./кв.м

30.00 лв./бр.

За строежи ІV
категория:
- 400.00 лв. /без ДДС/
За строежи V
категория:
- 200.00 лв. /без ДДС/

10 раб.дни – 20.00
лв.
5 раб.дни – 30.00 лв.
2 раб.дни – 40.00 лв.

§ 18. Чл. 34, т. 1, т. 2, т.4, т.13 и Приложение № 1, т. 25 се изменят, както следва:
Чл. 34. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат
следните такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници – 3.00 лв.;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена- 2.00 лв.;
4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за
граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за
смърт – 3.00 лв.;
13. за преписи от документи – 2.00 лв.
Приложение № 1
25. Граждански ритуали в община Априлци
1. Ползване зала за граждански ритуали – 60.00 лв.
2. Извън зала за граждански ритуали – 120.00 лв.
§ 19. Чл. 35 се отменя.
§ 20. Чл. 37а, създава се нов Раздел VІІІ Такса за притежаване на куче:

Чл. 37 а. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в
общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище, в размер на 5
(пет) лева.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета, собственост на ловци, регистрирани съгласно Закона за
лова и опазване на дивеча.
(3) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче, собственикът
подава декларация в общината, на чиято територия е постоянният му
адрес/седалище.
(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в
едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито
след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в
размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината,
включително за месеца на придобиването.
(5) Приходите от събраните такси по ал. 4 се използват за мероприятия,
свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
§ 21. Приложение № 1, т. 26 се отменя.
§ 22. Приложение № 1, т. 34 се изменя, както следва:
34 Услуга с пътно-строителна машина Валек

50.00 лв./час

§ 23. Приложение № 1, т. 35 се отменя.
§ 24. Приложение № 1, т. 56 се изменя, както следва:
56
Услуга с храсторез

10.00 лв./час

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Към 6 точка имаме едно подадено устно искане от г-н
Христо Матев който иска да направи питане, в частичност изказване.
Инж. Д. Кокошаров: Г-да съветници, имате ли питания?
Ст.Нунев: Питането ми е във връзка с питане на граждани. Какво става с
градският транспорт и какво се работи в тази насока?
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми дами и господа, има жалба по този въпрос.
Организирали сме събрание с писмена покана до всеки един подписал се в жалбата за
събрание в Острец и Видима, за да изясня ситуацията около градския транспорт.
Държавата осигурява 16 хил.лв. на годишна база, които ние ритмично изплащаме от
общинска администрация. Билетите, които се продават средно дневно са 22, т.е.

пътуват 11 човека. От нас искат м/у 21 и 28 000лв. на годишна база да дофинансираме
бюджета на правителството, което се приема от Парламента за да извършва градски
транспорт на територията на община Априлци. След като ходиха при всички общински
съветници и организираха какви ли не атаки, ние за да дадем между 21 и 28 000лв. …
виждате, че плануваме ТБО да бъде -18 000лв. , за да е по-евтино на хората. А
безрасъдно да ги дадем на превозвач , който изпълнява дейността си не с голям
автобус,както се изпълнява основна градска линия, а с малък автобус. Аз за това съм си
затворил очите, поел съм си отговорността. Част от маршрутните разписания не се
изпълняват.. какво правим ? ! Излизаме и искаме да даваме още пари ли ?!? Да вдигнем
още данъците на хората ?! След като законодателя по закона за бюджета е определил
16 000лв. , ние да додадем още 28 000лв ?! Не съм съгласен … За това организирам
тези събрания, за да обесня на хората точно това.. как се изнудва една малка община с
цел облагодетелстване. Как да го нарека по друг начин?! Смятам, че хората ще го
разберат как трябва да им го взема като данък, за да го ползват като услуга. Благодаря
Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Други питания от общински съветници има ли? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да дадем думата на г-н Христо Матев,
който има питане, моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Матев, заповядайте.
Хр.Матев: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми общински
съветници, уважаеми администратори, аз благодаря , че ми дадохте думата.
Искам да кажа две думи за такса смет. Тук никой не направи опит как да се промени ,
как да се изкарват пари от таксата смет. Защото в един контейнер има хартия, стъкло,
пластмаса, желязо, текстил , хранителни продукти и това всичко е стока. Стока, от
която се изкарват пари. Предал съм 4 тона хартия и съм взел пари. От това може да се
вземат пари и се намаля таксата смет. Трябва да има един такъв пункт. Училището в
Зла река стои празно.. няма да стане боклуджийница, зависи кой ще го прави. И аз
събирам книги, но боклуджийници не съм направил. Някой инициативен човек,
общината да не го спира, да му помогне… и хората ще тръгнат да си продават
бутилките, кенчетата и ще взимат някакви пари. Не са много пари, но те намалят
тонажа. Като се намали тонажа, намалят разходите. Тенденцията с боклука няма да я
решите и с вдигане на таксата, защото той задръства света. Боклука ще се увеличава
много….
Аз искам да направя едно питане, изказване по-точно във връзка с гробищата. По
поддържането на гробищата си личи какви хора живеят на територията на общината.
Аз понеже се сблъсках с проблемите на гробищата, имам няколко предложения
специално за гробището в Ново село. То е единственото гробище, което може да се
каже, че трябва да бъде парк, защото е в центъра на населеното място. В западните
държави, гробищата централните са в центъра на населеното място и хората минават
през тях, сядат на пейки.. Нашето гробище, специално в Ново село, е в отчайваща
ситуация. Първо там няма и място вече където да се погребват хората, голяма част от
хората имат наследствени гробове, по което също нищо не се прави, тъй като няма
заплащане за наследяване.. не можеш да разбереш нищо. Изпитал съм го и всички хора
го изпитват. След това, нашето гробище е 14 дка 716м., което не е хич малко като

територия. При едно добро управление, то ще поема хората, които ще почиват вечно
там. Какво бих предложил ? ! Там има една постройка, която се ползва за помени, но
там е мизерия голяма. Тя е от 200 кв.м. Тази постройка трябва да се бутне и на нейно
място да се направят 25 гроба. Това са 50 души, които ще си заплатят таксата за гробно
място. Чиято такса трябва да се въведе под някаква форма. Вчера бях в Плевен, като
минат 8 години плащаш 25 лева за още 15,20 години. На много хора гробовете стоят,
нямат наследници , а не се ползват… След като се бутне тази постройка, на паркинга,
който е отвън, трябва да се направи един покрит паркинг, съвсем лек. Да се направят
там маси , които да се вдигат на принципа на легло, което се слага вкъщи. 4-5 маси и се
изправят.. Който реши да си прави помен, пускаш масата, чистичко е.. като свърши
помена , вдигат се масите и който иска да си спира там колата. Другото най-важно
нещо е кръста, който е там. Аз ходя почти всеки ден на гробищата, трябва да ви кажа
има масово посещение от чужди хора. Едни идват от старите гробища, други идват по
асфалта, не знаят на къде да завият, няма показателни свестни табели и става един
хаос, а всички го харесват. Моето предложение за там е , което трябва общината да го
направи, няма кой друг, по-надолу има два стълба, направете един голям транспарант.
Сигурно нищо няма да струва. От много места ще се вижда , че сочи към Кръста. Горе
на самия паркинг е сложена една малка табела, никой не я вижда. Това при едно добро
поддържане и на гробищата, може да стане наистина гробищен парк, от който да се
изкарват и пари. А как може да стане това?! Като се направи една къщичка до
паркинга , има стари хора, набожни хора.. за да може човек като отиде на гробището
да си купи една свещ.. и това е проблем, трябва да тичаш, да търсиш да си купиш от
някъде и да ги носиш в джобове. И Кръста е хубаво нещо, прави реклама, но не носи
доход. И там може да си купи човек нещо за спомен от Кръста. Така, че нещо трябва да
се направи, трябва инициатива от всички. Регулация на гробищата трябва и т.н. Това
исках да кажа и съм готов да сътруднича, ако мога под някаква форма. Всеки търси с
нещо да се похвали, дайте да се похвалим с гробище. Да се знае, че най-хубавото е в
Априлци. Нали трябват щури идеи, за да вървим напред. Изключвам Зла река, Видима,
където имат терени къде да се разрастват. По са добри, доста по-добри. Това исках да
кажа, ако сте ме разбрали съдействайте. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров:Благодаря Ви, г-н Матев.
Инж. Д. Кокошаров: Други питания, изказвания имате ли ? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: С това закривам редовното заседание на Общински
съвет Априлци.
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