ПРОТОКОЛ № 38
Днес, 22.02.2018 г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Тихомир Колев ,
Бранимир Беров, Начо Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Тотю Ненов,
Стелиян Нунев, Младен Колев, Пепа Колева.
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци, Владимир
Станев – Кмет на кметство с. Велчево, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци,
Росица Дочева- кметски наместник на с. Драшкова поляна, Мария Попова – кметски
наместник на с. Скандалото, Радостина Петкова – Началник на РУ Троян, Милко
Стайков – Началник участък Априлци, и гражданини
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми
господи кмет, гости откривам редовното заседание на Общински съвет Априлци на
22.02.2018г. Има постъпило едно предложение за отпускане на еднократна финансова
помощ за новородено дете в 24 часовият период преди заседанието. Имате ли други
предложения, които да влязат в дневния ред на днешното редовно заседание? Няма. Аз
предлагам ДП- 252/21.02.2018 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете да влезе в дневния ред. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Правя още едно предложение: т. 7 от дневния ред да бъде
под номер 1. Това е справка с вх. № 609 от гл. инспектор Радостина Петкова. Имате ли
други предложения по този въпрос? Няма.
В режим на гласуване сме. Който е съгласен т. 7 да бъде под № 1 в дневния ред,
моля да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам дневния ред:
1. Справка с вх. № 609/30.01.2018 г. от гл. инспектор Радостина Петкова –
Началник на РУ-Троян относно Дейността на участък – гр. Априлци към РУ –
Троян през 2017 г.
2. Предложение ДП-251/07.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне за безвъзмездно управление на „Български
пощи” ЕАД помещение – чакалня в размер на 15 кв.м. находящо се в сграда с
идентификатор 52218.547.442.1 – частна общинска собственост.
3. Доклад ДП-250/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на подробен устройствен план: парцеларен план /ПУП-ПП/
за трасе на кабелно електрозахранване НН към поземлен имот с идентификатор
52218.175.11 по кадастралната карта на гр. Априлци за изграждане на „Базова
станция №LOV 0108. A-Ostrec”, гр. Априлци през поземлен имот с
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идентификатор 52218.175.29 по кадастралната карта на гр. Априлци,
представляващ селскостопански, горски, ведомствени и местни пътища публична общинска собственост с дължината от 128.45м.
Предложение с изх. № 618/09.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно отмяна на член 17, ал. 1, т. 8
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община
Априлци
Предложение с изх. № 622/12.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет
Априлци и неговите комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.
Писмо с вх. № 604/23.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община
Априлци относно отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на
даровити и изявени деца.
Предложение ДП-249/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
Предложение ДП-252/21.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 157/12.02.2018 г. от Кристина Цонева
Колева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Справка с вх. № 609/30.01.2018 г. от гл. инспектор Радостина Петкова –
Началник на РУ-Троян относно Дейността на участък – гр. Априлци към РУ
– Троян през 2017 г.
2. Предложение ДП-251/07.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне за безвъзмездно управление на „Български
пощи” ЕАД помещение – чакалня в размер на 15 кв.м. находящо се в сграда
с идентификатор 52218.547.442.1 – частна общинска собственост.
3. Доклад ДП-250/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на подробен устройствен план: парцеларен план /ПУППП/ за трасе на кабелно електрозахранване НН към поземлен имот с
идентификатор 52218.175.11 по кадастралната карта на гр. Априлци за
изграждане на „Базова станция №LOV 0108. A-Ostrec”, гр. Априлци през
поземлен имот с идентификатор 52218.175.29 по кадастралната карта на гр.
Априлци, представляващ селскостопански, горски, ведомствени и местни
пътища - публична общинска собственост с дължината от 128.45м.
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Предложение с изх. № 618/09.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно отмяна на член 17, ал. 1, т. 8
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община
Априлци
Предложение с изх. № 622/12.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно Отчет за дейността на Общински
съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017
г.
Писмо с вх. № 604/23.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община
Априлци относно отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане
на даровити и изявени деца.
Предложение ДП-249/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Организиране дейността на МКБППМН в община
Априлци.
Предложение ДП-252/21.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 157/12.02.2018 г. от Кристина Цонева
Колева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Справка с вх. № 609/30.01.2018 г. от гл. инспектор Радостина Петкова – Началник на РУТроян относно Дейността на участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2017 г.

Инж. Д. Кокошаров: г-жо Петкова заповядайте.
Гл. инспектор Р. Петкова: Уважаеми г-н председател, уважаеми господин кмет,
уважаеми общински съветници ще бъда съвсем кратка с анализа на районното
управление в часност Участъка в Априлци. Отчитаме една много положителна в
няколко аспекта. Основния аспект по който работихме, това е намаляване на
престъпността в часност кражбите. Като цяло на територията на цялата община
Априлци и Троян отчитаме огромно намаление на регистрираните престъпления в
това число и кражби. В община Априлци регистрираните престъпления 33 за 2015 г., за
2016 г. -50, 2017 г.- 29, което е доста голямо намаление. 22 разкрити и 7 неразкрити.
Като цяло за кражбите имаме общо 5 бр. кражби за изминалия период сравнение с 2016
г. когато са били 21 бр., 2015 г. 9 бр. По линия на „Охранителна полиция”. Нашата
дейност беше насочена основно към намаляване на пътно транспортните произшествия
на територията ни. В цялата страна се отчита един огромен ръст на ПТП- та и огромен
ръст на жертвите. За разлика обаче от тенденциите които са в страната при нас се
наблюдава обратна тенденция. Благодарение на огромната административно
наказателна дейност, положения труд и превенция от страна на колегите имаме рязко
намаление на ПТП- та. За територията на община Априлци през 2016 г. имаме 29
произшествия през 2017 г. 9. Това е намаление с 20 бр. Ранените са с 6 по-малко от 9 на
3 бр. Тежките произшествия от 8 на 3 с 5 по- малко. За съжаление имаме един загинал
за разлика от миналата година. Като цяло за територията обслужвана от районното с
259 бр. произшествия по –малко. През идната година се надяваме да запазим тази
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тенденция. Това е което е основното по справката и по дейността. Ако Вие имате
въпроси към мен аз съм готова да отговоря.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви. Имате ли въпроси? Няма.
Гл. инспектор Р. Петкова: И аз Ви благодаря и се надявам наистина и тази
година да е толкова успешна, колкото миналата и да запазим цифрите, които са реални
на това ниво.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Преминаваме в режим на гласуване. Справка с вх. №
609/30.01.2018 г. от гл. инспектор Радостина Петкова – Началник на РУ-Троян относно
Дейността на участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2017 г. , на основание чл.21, ал.1,

т. 23 от ЗМСМА, който е съгласен моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 417
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Справка с вх. № 609/30.01.2018 г. от гл. инспектор Радостина Петкова –
Началник на РУ-Троян относно Дейността на участък – гр. Априлци към РУ – Троян
през 2017 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-251/07.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно
Предоставяне за безвъзмездно управление на „Български пощи” ЕАД помещение – чакалня в
размер на 15 кв.м. находящо се в сграда с идентификатор 52218.547.442.1 – частна общинска
собственост.

Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости,
предложението е относно предоставяне за безвъзмездно управление на „Български
пощи” ЕАД н помещение – чакалня в размер на 15 кв.м. находящо се в сграда с
идентификатор 52218.547.442.1 – частна общинска собственост. С писмо вх.№
2197/14.02.2017 г. Областна пощенска станция ни уведомява, че при тях е постъпило
писмо от Председателя на пенсионерски клуб кв.Видима, с молба помещението на
пощата да бъде преместено на първия етаж в същата сграда. Причината е, че клиентите
– пенсионери са трудно подвижни възрастни хора, повечето с физически проблеми, а
имат затруднение при необходимост да ползват услугите на пощата: получаване на
пенсии, инкасиране на сметки - ЧЕЗ, БТК, МТЕЛ, вода и други.
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Община Априлци разполага с такова помещение на първия етаж в сградата –
бивша „чакалня” в размер на 15 кв.м., което от дълги години не се използва. Същото се
нуждае само от освежаване /боядисване/ и подмяна на няколко счупени прозореца.
Помещението се намира в 2 /две/ етажна сграда актувана с акт за частна
общинска собственост № 58/24.04.1997 г. с идентификатор 52218.547.442.1,
предназначение “Сграда на съобщенията”, със застроена площ от 179 кв.м., по КККР
на град Априлци, кв.Видима, ул.”Ботев връх” № 58, одобрени със Заповед № РД – 18 –
49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК, изменени с със Заповед №
КД-14-11-100/26.05.2009 г. на Началник СГКК-Ловеч. В тази връзка правим
предложението пред Вас за безвъзмездно отдаване за ползване на нуждите на БТК това
помещение от 15 кв.м. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията да представи становището.
Т. Колев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дами становището
на комисията – гласували 4/четири/ общински съветника, от които четири „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуване поименно.
Предложение ДП-251/07.02.2018г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, който е
съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
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 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 418
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 30 от
Закона за пощенските услуги и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване ,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
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1.
Да бъде предоставено за безвъзмездно право на управление за срок от
10 години на „Български пощи” ЕАД помещение /бивша чакалня/ в размер на 15
кв.м., находящо се на първия етаж в 2 /две/ етажна сграда актувана с акт за
частна общинска собственост № 58/24.04.1997 г. с идентификатор 52218.547.442.1,
предназначение “Сграда на съобщенията”, със застроена площ от 179 кв.м., по
КККР на град Априлци, кв.Видима, ул.”Ботев връх” № 58, одобрени със Заповед
№ РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК, изменени с
със Заповед № КД-14-11-100/26.05.2009 г. на Началник СГКК-Ловеч..
2.
Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед за
учредяване безвъзмездно право на управление и сключи договор с „Български
пощи” ЕАД при следните минимални условия:
- „Български пощи” ЕАД се задължава да заплаща за своя сметка разходите
по отстраняване на всички дребни поправки, отнасящи се до повреди,
които се дължат на обикновеното потребление на помещението.
- „Български пощи” ЕАД се задължава да заплаща всички консумативни
разходи по ползването на помещението (ел. енергия, вода, телефон и др.)
- „Български пощи” ЕАД се задължава да захрани помещението с ел.енергия
от съществуващата в сградата партида на дружеството.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Доклад ДП-250/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно
Одобряване на подробен устройствен план: парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на
кабелно електрозахранване НН към поземлен имот с идентификатор 52218.175.11
по кадастралната карта на гр. Априлци за изграждане на „Базова станция №LOV
0108. A-Ostrec”, гр. Априлци през поземлен имот с идентификатор 52218.175.29 по
кадастралната карта на гр. Априлци, представляващ селскостопански, горски,
ведомствени и местни пътища - публична общинска собственост с дължината от
128.45м.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, доклада е
относно Одобряване на подробен устройствен план: парцеларен план /ПУП-ПП/ за
трасе на кабелно електрозахранване НН към поземлен имот с идентификатор
52218.175.11 по кадастралната карта на гр. Априлци за изграждане на „Базова станция
№LOV 0108. A-Ostrec”, гр. Априлци през поземлен имот с идентификатор
52218.175.29 по кадастралната карта на гр. Априлци, представляващ селскостопански,
горски, ведомствени и местни пътища - публична общинска собственост с дължината
от 128.45м.
Постъпило е заявление с вх. №1293/26.10.2017г. от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр.
София с искане за одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен
план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелно електрозахранване НН към поземлен имот с
идентификатор 52218.175.11 по кадастралната карта на гр. Априлци за изграждане на
„Базова станция №LOV 0108. A-Ostrec”, гр. Априлци през поземлен имот с
идентификатор 52218.175.29 по кадастралната карта на гр. Априлци, представляващ
селскостопански, горски, ведомствени и местни пътища - публична общинска
собственост с дължината от 128.45м.
Внесеният проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе
на кабелно електрозахранване НН към поземлен имот с идентификатор 52218.175.11
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по кадастралната карта на гр. Априлци за изграждане на „Базова станция №LOV 0108.
A-Ostrec”,гр. Априлци, преминава през поземлен имот с идентификатор 52218.175.29
по кадастралната карта на гр. Априлци, представлява селскостопански, горски,
ведомствени и местни пътища - публична общинска собственост е обявен в Държавен
вестник бр. 94 от 24.11.2017г. съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ
В срока по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма постъпили писмени възражения
видно от констативен акт от 03.01.2018 г., изготвен от дирекция „УТОСЕ” при
Община Априлци. С Решение № 5 от Протокол № 1/02.02.2018 г. на ОЕСУТ при
Община Априлци проектът е приет без забележки с предложение за одобряването му.
Във връзка със законосъобразното приключване на процедурата на основание чл. 129, ал.1
от ЗУТ, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 132, ал.1, т.2 от ЗУТ е направеното предложение за
пред Общински съвет. Благодаря Ви

Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията да изкаже становището.
Т. Колев:Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, дами, становище на комисията –
гласували 4/четири/ общински съветника, от които четири „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. Предложение ДП
–250/05.02.2018г .На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, който е съгласен моля да
гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 419
Във връзка със законосъобразното приключване на процедурата на
основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 132, ал.1, т.2
от ЗУТ предлагам на Общински съвет да
РЕШИ:
1.Одобрява представения проект за Подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелно електрозахранване НН към
поземлен имот с идентификатор 52218.175.11 по кадастралната карта на гр.
Априлци за изграждане на „Базова станция №LOV 0108. A-Ostrec”, гр. Априлци
през поземлен имот с идентификатор 52218.175.29 по кадастралната карта на гр.
Априлци, представляващ селскостопански, горски, ведомствени и местни пътища
- публична общинска собственост с дължината от 128.45м.
2.Решението на Общински съвет Априлци да се изпрати в седемдневен
срок за обнародване в държавен вестник, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
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3. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Априлци за
сведение и изпълнение.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение с изх. № 618/09.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно отмяна на член 17, ал. 1, т. 8 Правилника за организацията
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация при Община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, господин Пелов в
Общински съвет има разпореждане от Ловешки административен съд въз основа на
разпореждане на Ловешка окръжна прокуратура за член от правилника който не
съответства със законодателството. Това е чл. 17, ал. 1, т. 8, който гласи, че
председателя на Общинския съвет упражнява контрол върху изразходването на
средствата, които са предвидени за издръжка на Общинския съвет. Това право е
единствено право на кмета за изразходването, защото те се гласуват в бюджета на
общината. За това аз Ви предлагам да отменим този член от нашия правилник,за да
не отиваме в бъдещи дела и т.н. Доста общински съвети в област Ловеч също
отменят този член. Мотивите са качени на сайта на общината, съгласно
изискванията по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Предложението беше разгледано и в двете комисии. Моля
председателя на комисията по Бюджет и финанси за становище.
М. Пенков: Уважаеми господин председател, общински съветници, уважаеми
господин кмет, кметски наместници гласували 5/пет/ общински съветника, от които пет
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”,прие предложението.

Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията по Териториално и селищно
устройство за становище.
Т. Колев: Становище на комисията – гласували 4/четири/ общински съветника, от
които четири „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. Предложение с изх. №
618/09.02.2018 г. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, който е съгласен моля да
гласува:

Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се .
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 420
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Отменя чл. 17, ал..1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при Община Априлци
Чл.17, ал.(1): „Председателят на Общинския съвет”:
„т. 8: упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за
издръжка на общинския съвет.”

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение с изх. № 622/12.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, господин Пелов,
съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
на всеки шест месеца председателя на Общинския съвет дава отчет пред Общинския
съвет за дейността на Общинския съвет в този период. По конкретно за този период
мога да Ви кажа, че този период Общинския съвет, макар и да не се усеща има голямо
успеваемост. Изменени са над 6 наредби, които през предходни мандати няма 6 за цял
мандат. Това беше наложено най вече от промяната в законодателството и
изискванията които наложи тези изменения. Имаме едно дело, което е във връзка с
Наредбата за общинската собственост, което на първа инстанция в Ловешкия
административен съд го спечелихме. Става въпрос за : Въз основа на решение на
Общински съвет, кметът подписва договорите. Ловешка окръжна прокуратура го
обжалва пред Висшият административен съд София и делото е насрочена за септември
2018 г. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията по Бюджет и финанси
за становище.
М. Пенков: Становище на комисията от гласували 5/пет/ общински съветника,
от които пет „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, приехме предложението .
Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията по Териториално и селищно
устройство за становище.
Т. Колев: 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: В режим на гласуване сме. Предложение с изх. №
622/12.02.2018 г.. на основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от ЗМСМА,който е съгласен моля
да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
10 „за”
0 „против”
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1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 421
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общинския съвет вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода юли 2017 г. - декември 2017 година за сведение. – Приложение
№1
2. Приложение № 2 е неразделна част от настоящото решение.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Писмо с вх. № 604/23.01.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци
относно отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и
изявени деца.
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 3 от Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жителите на община Априлци, приет с Решение №246 от
27.06.2013 г. изменен с Решение №317 от Протокол № 22 от 27.04.2017 г. на Общински
съвет Априлци, приложено сме внесли за разглеждане в Общински съвет Априлци
заявление с вх. №46 от 12.01.2018 г. от Събка Величкова Йосифова относно отпускане
на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и изявени деца .Детето
има грамота от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – Ловеч. Документите са Ви предложени и следва Вие да решите дали да
се отпусне или не финансова помощ. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М. Пенков:Становището на комисията относно писмото за отпускане на еднократна
финансова помощ за подпомагане на даровити и изявени деца. Имаме предложение от
г-н Кокошаров да бъде отпусната сума в размер на 50 лв. на детето. Това предложение
бе прието от общо гласували 5/пет/ общински съветника, от които пет „за”, нула
„против” и нула„въздържали се”, приехме предложението на г-н Кокошаров .
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения освен предложението на
комисията? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Гласуваме предложението на комисията. Който е съгласен
с предложението на комисията на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 отЗМСМА, моля да
гласува:

Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
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0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се .
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 422
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1,т.1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Отпусната еднократна финансова помощ в размер на 50/петдесет/ лева на
Събка Величкова Йосифова за участие в конкурс за рисунка „Направи добрина”
на Георги Стефчов Йосифов ученик в СУ „Васил Левски” , гр. Априлци.

ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-249/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, годишно се прави отчет за дейността на
МКБППМН в община Априлци за 2017 г. Такъв е подготвен и Ви е приложен.
Съответно има и проект за решение Общински съвет дали приема или не приема
доклада за дейността на комисията. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
Т. Колев: Становището на комисията от общо гласували 4/четири/ общински
съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, приехме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Предложение ДП249/05.02.2018г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, който е съгласен моля да
гласува:

Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се .
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 423
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Приема годишен отчет на Местната комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни в община Априлци за 2017 г.

ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП-252/21.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 157/12.02.2018 г. от Кристина Цонева Колева за отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа Заявление с вх. № 157/12.02.2018 г. от
Кристина Цонева Колева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете, основанията са чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с
Решение № 246 от 27.06.2013 г., изменен с Решение № 317 от Протокол №
25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци. Относно критериите които са заложени в
правилника, лицето отговаря по всичките 5 критерия за отпускане на еднократна
финансова помощ. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Предложение ДП252/21.02.2018г. на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, който е съгласен моля да
гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 424
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г., изменен с Решение № 317 от Протокол №
25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци,Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Кристина Цонева Колева.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания? Г-н Чорбаджийски, заповядайте.
П. Чорбаджийски: Уважаеми господин председател, уважаеми господин
кмет,уважаеми колеги, гости всички знаем за недоволството на хотелиерите в
общината. Тук искам дебело да подчертая, че най-малкото този жест, който
прави общината заедно с Народното читалище, че премества празника от неделя
в събота, говоря за Празника на сланината и греяната ракия. Получава се така,
че този празник съвпада с Голяма задушница. Това което е най-малкото
неморално, да не кажа и кощунство. Във връзка с това имам следното питане:
Колко са постъпленията от хотелиерските такси за месец февруари 2018 г. и
колко би трябвало да бъдат, ако се вземат в предвид само двете нощувки – 10
срещу 11 февруари, когато всички хотели и къщи за гости бяха пълни на 100 %?
Другото на което бих искал да се спра – дочух в кръчмарски разговор, че г-н
Гамейски има намерение дори да прегради тротоара, за да може да разположи
маси отвън. Във връзка с това питам следното: за колко квадратни метра и
колко заплаща г-н Гамейски тротоарно право пред закусвалнята си? И
последното което искам да кажа – тук пред общината има служебен паркинг и
имаше табела „Служебен паркинг”. Тази табела беше най нахално и тарикатски
открадната и преместена пред магазина на г-н Гамейски за месо. Аз не си
спомням в Комисията за безопасност на движението да сме отреждали места за
платен паркинг въобще в Априлци, а сега там стои табелата „Служебен
паркинг”. Третия ми въпрос е следния: легитимна ли е табелата „Служебен
паркинг” пред магазина за месо на г-н Гамейски и ако е за колко места и колко
се заплаща за това? И ако не е легитимна ще бъде ли премахната? Благодаря Ви
за вниманието.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли други питания, изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: С това закривам редовното заседание на Общински съвет
Априлци.

Председател
инж. Димитър Кокошаров
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