ПРОТОКОЛ № 44

Днес, 28.06.2018 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, Стелиян Нунев,
Младен Колев, Пепа Колева, Тотю Ненов
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци, Мария Попова
– кметски наместник на с. Скандалото, Росица Дочева - кметски наместник на с.
Драшкова поляна, Милка Христова – директор на Дом за стори хора „Ганка и Георги
Събчеви”, Дафина Църова - директор на Дневен център за хора с увреждания
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми
господин кмет, кметски наместници, гости, откривам редовното заседание на
Общински съвет Априлци на 28.06.2018г. В 24 –часовия период до заседанието са
внесени две предложения ДП-290 И ДП-292. Едното е свързано с отдаване на две
помещения под наем за ОД „Земеделие” Ловеч и другото предложение е за
изменение на подробен устройствен план. Днес са постъпили от администрацията още
четири предложения: ДП- 292 - Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2018/2019 г. в община Априлци, ДП-293 Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за
учебната 2018/2019 г. в община Априлци, ДП- 294 - Включване на средно училище
„Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 г. в община
Априлци и ДП-295 - Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на
средищните училища за учебната 2018/2019 г. в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли предложения за допълнение на дневния ред?
Няма. Г-н Пелов заповядайте по предложение ДП-290 - Предоставяне за
безвъзмездно право на управление на две помещения.
Д-р. Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, колеги, председател, постъпи искане
от ОД „Земеделие” за удължение срока на договора, тъй като той вече е
изтекъл и при разговора, който имахме те искаха да извършим ремонт на
старата сграда, в която са, но тъй като в сградата на общината имаме
свободни помещения, които са ремонтирани и подходящи за използване, ако
реши Общинският съвет ще ги прехвърлим тук. Ще си заплащат консумациите.
С оглед на обслужване на гражданите, би било по – добре да са тук.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания или въпроси по това предложение?
Няма. Който е съгласен предложение ДП - 290 да влезе в Дневния ред на заседанието,
моля нека да гласува:
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов заповядайте по предложение ДП-291 относно
Процедура по приемане и одобряване изменение на подробен устройствен план-план
за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ, за поземлен имот
с идентификатор 52218.530.444 по кадастралната карта на гр.Априлци, обособен в
УПИ VI от кв.23 по плана на гр. Априлци, собственост на Община Априлци, съгласно
АПОС № 123/25.05.2000г, отреден „За универсална зала” и план схема за разполагане
на преместваеми обекти и съоръжения в парка.
Д-р. Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, процедурата, която предлагаме за
изменение и одобряване на подробен устройствен план за регулация и застрояване се
налага с проекта, по който искаме да кандидатстваме за площада и парка в кв. Ново
село. Теренът е отреден за универсална зала, а финансирането е за общински паркове и
предложението е в тази връзка, да добие статут на общински парк. Приложена е схема
какво ще представлява в бъдеще.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания или предложения? Който е съгласен
предложение ДП - 291 да влезе в Дневния ред на заседанието, моля нека да гласува:
Влиза Камен Славов
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: ДП-292, ДП-293, ДП-294, ДП-295 свързани с включване на
детска градина „Априлче” и средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните
и защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019 г. в община Априлци.
Г-н Пелов заповядайте.
Д-р. Мл. Пелов: Тези предложения касаят детската градина „Априлче” и
средното училище „Васил Левски” да придобият статут на защитени и средищни.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания или предложения? Който е съгласен
предложение ДП-292 да влезе в Дневния ред на заседанието, моля нека да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с предложение ДП-293 да влезе в
Дневния ред на заседанието, моля нека да гласува:
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Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с предложение ДП-294 да влезе в
Дневния ред на заседанието, моля нека да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с предложение ДП-295 да влезе в
Дневния ред на заседанието, моля нека да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред с допълненията:
1. Предложение ДП-283/12.06.2018г. 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 ползването на земеделските
земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
2. Предложение ДП-282/12.06.2018г. 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 ползването на земеделските
земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
3. Предложение ДП-278/12.06.2018г. 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 ползването на земеделските
земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.
4. Предложение ДП-281/12.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27,
ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и
ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
5. Предложение ДП-279/11.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
6. Предложение ДП-285/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по
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подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020г.
7. Предложение ДП-286/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020г.
8. Предложение ДП-287/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020г.
9. Предложение ДП - 288/15.06.2018г. от кмета на община Априлци относно
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство около
храм „Св.Параскева”
10. Предложение ДП-280/12.06.2018г. от д-р Младен Пелов Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх.№973/04.06.2018г. от Маринела Антонова Нанкова за
отпускане на еднократна помощ за новородено дете
11. Предложение Вх.№729/11.06.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет Априлци относно Изменение в Наредба №16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Априлци
12. Предложение ДП-284/14.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението
на Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014 – 2020 г.
13. Предложение ДП-289/18.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за
2019 г.
14.Предложение ДП-290/25.06.2018г. от д-р Младен Пелов Кмет на община
Априлци относно: Предоставяне за безвъзмездно право на управление на
две помещения № 20 и № 22 на втори етаж в сградата на Община Априлци
публична общинска собственост
15. Предложение ДП-291/26.06.2018г. от д-р Младен Пелов - Кмет на община Априлци
относно: Процедура по приемане и одобряване изменение на подробен устройствен
план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ, за
поземлен имот с идентификатор 52218.530.444 по кадастралната карта на
гр.Априлци/, обособен в УПИ VI от кв.23 по плана на гр. Априлци, собственост на
Община Априлци, съгласно АПОС № 123/25.05.2000г, отреден „За универсална
зала” и план схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения в парка.
16. Предложение ДП-292/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2018/2019 г. в община Априлци
17. Предложение ДП-293/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
защитените детски градини за учебната 2018/2019 г. в община Априлци
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18. Предложение ДП-294/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на
защитените училища за учебната 2018/2019 г. в община Априлци.
19. Предложение ДП-295/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на
средищните училища за учебната 2018/2019 г. в община Априлци.
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма. Който е
съгласен с така предложеният 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. Предложение ДП-283/12.06.2018г. 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 ползването
на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
2. Предложение ДП-282/12.06.2018г. 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 ползването
на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
3. Предложение ДП-278/12.06.2018г. 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 ползването
на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.
4. Предложение ДП-281/12.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ)
реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
5. Предложение ДП-279/11.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска
собственост
6. Предложение ДП-285/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
7. Предложение ДП-286/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
8. Предложение ДП-287/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
9. Предложение ДП - 288/15.06.2018г. от кмета на община Априлци относно
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство
около храм „Св.Параскева”
10. Предложение ДП-280/12.06.2018г. от д-р Младен Пелов Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх.№973/04.06.2018г. от Маринела Антонова
Нанкова за отпускане на еднократна помощ за новородено дете
11. Предложение
Вх.№729/11.06.2018г. от
Инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Изменение в Наредба №16
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Априлци
12. Предложение ДП-284/14.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Одобряване на годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за периода
2014 – 2020 г.
13. Предложение ДП-289/18.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: План за развитие на социалните услуги на Община Априлци
за 2019 г.
14.Предложение ДП-290/25.06.2018г. от д-р Младен Пелов Кмет на община
Априлциотносно: Предоставяне за безвъзмездно право на управление
на две помещения № 20 и № 22 на втори етаж в сградата на Община
Априлци публична общинска собственост
15. Предложение ДП-291/26.06.2018г. от д-р Младен Пелов - Кмет на община
Априлци относно: Процедура по приемане и одобряване изменение на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.62,
ал.9 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 52218.530.444 по кадастралната
карта на гр.Априлци/, обособен в УПИ VI от кв.23 по плана на гр. Априлци,
собственост на Община Априлци, съгласно АПОС № 123/25.05.2000г, отреден
„За универсална зала” и план схема за разполагане на преместваеми обекти и
съоръжения в парка.
16. Предложение ДП-292/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2018/2019 г. в община Априлци
17. Предложение ДП-293/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
защитените детски градини за учебната 2018/2019 г. в община Априлци
18. Предложение ДП-294/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка
на защитените училища за учебната 2018/2019 г. в община Априлци.
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19. Предложение ДП-295/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка
на средищните училища за учебната 2018/2019 г. в община Априлци.
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-283/12.06.2018г. 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 ползването на земеделските
земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости,
предложението е за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд § 27 Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи. Това е процедура на комисията по
земеделие за възстановяване правото на собственост. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят
на комисията да представи
становището.
Б. Беров: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми
колеги, становището на комисията – от гласували 3/трима/ общински съветника, от
които три
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”,
комисията прие
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП –283/16.06.2018г 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.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 452
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ :
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Михо Мънков Щърбанов част от ПИ с
идентификатор 52218.414.27 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с площ 4495 м2, с
НТП „Ливада” в местността „Горинака”, актуван с АЧОС № 2102/04.06.2018 г. и
част от ПИ с идентификатор 52218.414.32 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с
площ 1026 м2, с НТП „Ливада” в местността „Горинака”, актуван с АЧОС №
2103/04.06.2018 г, която част е с обща площ 1398 м2 и представляват част
проектен имот с идентификатор 52218.414.45, съгласно скица-проект № 15-29973914.05.2018 г. на СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване
на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-282/12.06.2018г. 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 ползването на земеделските
земи (ДВ,бр. 62 от 2010 г.)
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости, това е
предложение аналитично на предходното. Отново за възстановяване на собственост по
чл.19.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря г-н Пелов. Г-н Беров заповядайте.
Б. Беров: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги,
становището на комисията – от гласували 4/четирима/ 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. Гласуването е поименно.
Предложение ДП-282/12.06.2018г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, който е
съгласен моля да гласува:
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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 № 453
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ :
ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Михо Мънков Щърбанов част от ПИ с
1.
идентификатор 52218.414.27 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с площ 4495 м2,
с НТП „Ливада” в местността „Горинака”, актуван с АЧОС № 2102/04.06.2018 г,
която част е с площ 3227 м2 и представлява проектен имот с идентификатор
52218.414.47, съгласно скица-проект № 15-299826-14.05.2018 г. на СГКК-Ловеч .
След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”2.
Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за
отписване на частта от имота от актовите книги за общинска собственост,
съгласно чл.64, ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците), или
на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

9

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-278/12.06.2018г. 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 ползването на земеделските
земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
Д-р М. Пелов: Дами и господа, аналогично предложение на предходното.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да изкаже становището.
Б. Беров: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, г-н кмет, дами и господа,
становището на комисията - от гласували 4/четирима/ общински съветника, от които
четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се”.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуването е поименно.
Предложение ДП-278/12.06.2018г. 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 № 454
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
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РЕШИ :
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Михо Мънков Щърбанов част от ПИ с
идентификатор 52218.415.49 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с площ 2884 м2, с
НТП „Ливада” в местността „Спсовото”, актуван с АЧОС № 1296/18.01.2016 г,
която част е с площ 1947 м2 и представлява проектен имот с идентификатор
52218.415.356, съгласно скица-проект № 15-299395-14.05.2018 г. на СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване
на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-281/12.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал.
2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е отново за
предоставяне на земи.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията за становище.
Бр. Беров: Уважаеми господин председател, общински съветници, уважаеми
господин кмет, от гласували 3/трима/ общински съветника, от които трима „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 –281/12.06.2018г. 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”
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Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0„против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 455
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ :
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Христо Велев Костовски част от ПИ с
идентификатор 10567.128.18 по КККР на с.Велчево, общ.Априлци с площ 8438 м2,
с НТП „Друг вид нива” в местността „Джокари”, актуван с АЧОС №
832/17.12.2014 г, която част е с площ 933 м2 и представлява проектен имот с
идентификатор 10567.128.23, съгласно скица-проект № 15-341397-30.05.2018 г. на
СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване
на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-279/11.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението го отправихме отново
към Общински съвет, защото ние сме обявили, че този имот подлежи на продажба, но
решението е на стария Общински съвет. Отново го внасяме за решение. Става въпрос
за частна общинска собственост в махала „Паздерите”, която граничи с общинския път,
който е за община Севлиево. Пазарната оценка е за 19330лв. Предложението е за
продажба на търговец с явно наддаване. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
Бр. Беров: От гласували 4/четирима/ общински съветника, от които четири „за”,
нула „против” и нула„въздържали се”, приехме предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП –279/11.06.2018г 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 № 456
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС и чл. 29
и чл.53, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Априлци

РЕШИ:
1. Да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване 52218.638.11 /пет
две две едно осем точка шест три осем точка едно едно/, с ТПТ “Урбанизирана”, с
НТП “За друг вид застрояване”, с площ от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., в
махала „Паздерите”, по действащата КККР на град Априлци, актуван с акт за
частна общинска собственост № 1082/06.04.2015 г.
2. Одобрява доклад за извършена пазарна оценка от 04.06.2018 г. на „Ай Си
трейд консулт” ЕООД на ПИ с идентификатор 52218.638.11 и определя начална
тръжна цена в размер на 19 330,00 лв.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедурата за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижимият имот по т. 1 и
сключи договор със спечелилия публичния търг участник.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-285/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по
подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020г.
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председателстващ, общински съветници,
уважаеми гости, това предложение касае средно училище „Васил Левски” за
кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ
за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията да заповяда за
становище.
Бр. Беров: Становището на комисията от общо гласували 4/четирима/ общински
съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, подкрепихме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров : Имате ли изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП –285/14.06.2018г 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.
.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 457
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Априлци:
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства за финансиране по реда
на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014г. - 2020г., проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и
обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
2. Дейностите по горепосоченият проект отговарят на приоритетите на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020 г.
3. Общински съвет - Априлци упълномощава Кмета на Община
Априлци да предприеме всички необходими действия, във връзка с
кандидатстването на Община Априлци пред
ДФ „Земеделие", да подготви
всички изискуеми за целта документи както и да подаде заявление за
подпомагане за проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт,
оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил
Левски" гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, съгласно
изискванията на Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-7.002
- Училище с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за
прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-286/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020г.
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Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, това предложение касае основно
подмярка 7.2 от програмата за развитие на селските райони. С това предложение ние
кандидатстваме за площада и парка в кв. Ново село, за което беше и допълнителното
предложение, с което променяме начина на трайно ползване. Двете предложения са
свързани по между си. С това Общински съвет трябва да даде съгласието Община
Априлци да кандидатства, а с другото да се разпореди с начина на трайно ползване на
имот. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
Бр. Беров: Уважаеми господин председател, кмет, становището на комисията от
общо гласували 4/четирима/ 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. Гласуваме поименно.
Предложение ДП –286/14.06.2018г 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 № 458
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Априлци:
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства за финансиране по реда
на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции
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създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014г. - 2020г., проект с работно заглавие „Обновяване на площи за широко
обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
2. Дейностите по горепосоченият проект отговарят на приоритетите на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020 г.
3. Общински съвет - Априлци упълномощава Кмета на Община
Априлци да предприеме всички необходими действия, във връзка с
кандидатстването на Община Априлци пред
ДФ „Земеделие", да подготви
всички изискуеми за целта документи както и да подаде заявление за
подпомагане за проект с работно заглавие „Обновяване на площи за широко
обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“,
съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-7.006 - Площи с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г.
ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП-287/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по
подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020г.
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми общински съветници, това е третото предложение за
кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2. за развитие на селските райони, което
предвижда да кандидатстваме за финансиране на уличната мрежа. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Беров, заповядайте да изкажете становище.
Бр. Беров: Становището на комисията от общо гласували 4/четирима/ общински
съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, приехме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса?
П. Колева: Аз имам. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н
кмет, уважаеми гости, искам само да попитам, четейки протокола дали е неправилно
изказването или е неправилно написано: „включени са улиците, които се намират на
международен път” не знам, но нека да се поправи.
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Д-р Мл. Пелов: Това е моя грешка в изказването. Извинявам се.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП –287/14.06.2018г. 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 № 459
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Априлци:
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства за финансиране по реда
на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014г. - 2020г., проект с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
2. Дейностите по горепосоченият проект отговарят на приоритетите на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020 г.
3. Общински съвет - Априлци упълномощава Кмета на Община
Априлци да предприеме всички необходими действия, във връзка с
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кандидатстването на Община Априлци пред
ДФ „Земеделие", да подготви
всички изискуеми за целта документи както и да подаде заявление за
подпомагане за проект с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация
на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
– 2020 г.“, съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-7.001 - Улици с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП - 288/15.06.2018г. от кмета на община Априлци относно Учредяване
на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство около храм
„Св.Параскева”
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, дарихме църквата „Св. Параскева”
на Ловешката митрополия. Тя е с учредено право на ползване, но се указва, че ако не
учредим право на ползване на прилежащо пространство около сградата, те няма как да
изградят вход към църквата. В тази връзка сме направили тази скица проект с
координати, като самите гробни места да не бъдат засегнати. Извадена е камбанарията
от тази прилежаща площ, но е включено старото клепало. В тази връзка, съгласно
Закона за общинската собственост, Общински съвет може да учреди за срок от 10г.
правото на ползване. Това дава право на архитекта на общината да издаде решение за
строеж. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Беров, заповядайте да изкажете становище.
Бр. Беров: Становището на комисията от общо гласували 4/четирима/ общински
съветника, от които три „за”, нула „против” и един „въздържал се”, приехме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП –287/14.06.2018г. 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 – „въздържал се”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „въздържал се”
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Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов - „за”

Гласували общо 11 общински съветника
9 „за”
0„против”
2 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 460
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2, изр.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за вероизповеданията, Общинският съвет –
Априлци
РЕШИ:
1. Дава своето съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на
Гробищна църква „Св.Параскева”, БУЛСТАТ 177268713, представлявана от
Венцислав Димитров Павлов, в качеството му на Председател, която е местно
поделения на Българската Православна Църка, върху прилежащото
пространство около храм „Св.Параскева”, с площ 800 кв.м., обективирано в
скица – проект № 1 / 06.06.2018 г., неразделна част от това Решение, изготвена от
инж.К.Костадинов, с рег.№ 0559;
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед и сключи Договор
за учредяване на безвъзмездно право на ползване;
3. Всички разходи, свързани с учредяване на правото на ползване, да бъдат за
сметка на Община Априлци

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-280/12.06.2018г. от д-р Младен Пелов Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх.№973/04.06.2018г. от Маринела Антонова Нанкова за
отпускане на еднократна помощ за новородено дете
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, постъпи искане за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете. Лицето отговаря на изискванията, с
изключение на едно – за настоящ адрес. Те са жители на общината, но Общиснки съвет
ще реши дали да се отпусне еднократна финансова помощ или не. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пенков, заповядайте да изкажете становище.
М. Пенков: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми съветници,
гости, становището на комисията е следното - от общо гласували 4/четирима/
общински съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула„въздържал се”,
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приехме предложението. Аз няма да гласувам за тази точка, защото имам родствена
връзка с един от родителите. Давам самоотвод.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–280/12.06.2018г., който е съгласен моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0„против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 461
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 се еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Маринела Антонова Нанкова.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение Вх.№729/11.06.2018г. от Инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци относно Изменение в Наредба №16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми дами и господа, Наредба №16 е свързана с
протест 719 на Окръжна прокуратура – Ловеч, свързана с разпореждане на
Административен съд – Ловеч във връзка с изменение на текстове в закона.
Изменението е в чл. 37а, ал. 2, т.6 „Ловни кучета, собственост на ловци, регистрирани
съгласно Закона за лова и опазване на дивеча” с нов „Кучета, които придружават или
охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден
обект.” Това е промяната в закона, която не сме отразили и затова е разпореждането на
Ловешкият административен съд, който ни дава срок да променим наредбата или да
дадат ход на дело. Това предложение е свързано с всички изисквания, които са
необходими за промяна на наредба. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пенков, заповядайте да изкажете становище.
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М. Пенков: Становището на комисията е следното - от общо гласували
4/четирима/ общински съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула
„въздържал се”, приехме предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Предложение с
Вх.№729/11.06.2018г. който е съгласен на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, моля да
гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0„против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 462
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Априлци, като:
1. Изменя текста в Раздел VIII, Чл.37а, ал.2, т.
Чл. 37а, ал. 2, т.6
„6. Ловни кучета, собственост на ловци, регистрирани съгласно
Закона за лова и опазване на дивеча”
Чл. 37а, ал. 2, т. 6(нов)
„6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански
животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.”

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-284/14.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014 – 2020 г.
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, съгласно чл. 91, ал. 1 и 2 от ППЗРР,
кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие, като за резултатите от наблюдението се разработва годишен доклад.
Съгласно чл. 91, ал. 4 от ППЗРР Годишния доклад за наблюдението на изпълнението
на общинския план за развитие се изготвя и внася за осъждане и одобряване от
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Общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Копие от одобрения доклад се
изпраща на председателя на Областния съвет за развитие.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка
на общинския план за развитие. Във връзка с горепосоченото Общинска
администрация изготви годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014 – 2020 г., приет с
Решение № 411 по Протокол № 49/31.07.2014 г. на Общински съвет - Априлци, в който
е отразено изпълнението на заложените в него цели и приоритети, които предлагам
към настоящото предложение. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пенков, заповядайте да изкажете становище на
комисията.
М. Пенков: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми съветници,
гости, становището на комисията е следното - от общо гласували 4/четирима/
общински съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула „въздържал се”,
приехме предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–284/14.06.2018г., който е съгласен моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
8 „за”
0„против”
3 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 463
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 91, ал. 4, ал. 7 от ППЗРР,
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
1. Одобрява Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Априлци за периода 2014 - 2020 г.;
2. Копие от Решението на Общински съвет - Априлци и Годишния доклад
да се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие – гр.
Ловеч.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-289/18.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно: План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2019 г.
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н председател, предложението е
относно план за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2019г. С
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решение № 365 от протокол № 31/28.09.2017 г., Общински съвет Априлци прие
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Априлци 2017-2021 г. Във
връзка с това е предложеният проект за решение, като в плана е показана таблица на
социалните услуги. Първата социална услуга е Дом за стари хора „Ганка и Георги
Събчеви” гр.Априлци. Целева група – лица, навършили възраст за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, хора с увреждания, хора без близки и
самотно живеещи стари хора, чиито близки са в невъзможност да осигуряват
ежедневни грижи за тях. Капацитетът е 30 бр. Община Априлци я предоставя,
държавно делегирана дейност. Втората е обществена трапезария. Целева група
–социална услуга за превенция и социалното изключване, насочена към задоволяване
на потребностите от храна на хора, които немогат да си я осигурят сами. Капацитетът е
56 бр. Социалната услуга е налична. Адресът на предоставяне е Община Априлци и
прилежащите към нея кметства. Дейността е местна и се дофинансира от общината.
Постъпват нови искания за включване в услугата , така че броя ще стане около 64.
Третата е Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Това са хора с увреждания
с необходимост от рехабилитационни и възстановителни мерки. Капацитет 20бр.
Налична социална услуга. Държавно делегирана дейност е. Четвъртата е Клубове на
пенсионера. Пенсионери, които нямат сериозни здравословни проблеми и се нуждаят
от контакти, развлечения и осмисляне на свободното време. Петата е Еднократна
финансова помощ. Шестата услуга е Личен асистент. Тя е за възрастни хора с различни
физически и психически увреждания. Потребителите са 65бр. Услугата се предоставя
от общината. В момента тя е държавно делегирана дейност. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пенков, заповядайте да изкажете становище на
комисията.
М. Пенков: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми съветници,
гости, становището на комисията е следното - от общо гласували 4/четирима/
общински съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула„въздържал се”,
приехме предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–289/16.06.2018г., 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 № 464
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 19, ал.2 и ал. 3
от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
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Приема План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2019 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-290/25.06.2018г. от д-р Младен Пелов Кмет на община
Априлциотносно: Предоставяне за безвъзмездно право на управление на две
помещения № 20 и № 22 на втори етаж в сградата на Община Априлци
публична общинска собственост
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми общински съветници, това предложение касае
преместване на офиса на ОД „Земеделие” Ловеч в сградата на общината.
Условията са много по – добри както за работещите, така и за хората, които ще
получават услугата. Срокът е за 10г. Отдаваме ги безвъзмездно, като те ще си
поемат консумативите. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП –290/25.06.2018г. на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, който е
съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров - „за”
Димитър Кокошаров -„въздържал се”
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
10 „за”
0„против”
1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 465
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост и чл.15, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет – Априлци
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РЕШИ:
1.
Да бъде предоставено за нуждите на Общинска служба по
земеделие гр.Троян, ИРМ гр.Априлци за срок от 10 години на Областна
дирекция „Земеделие” гр.Ловеч, БУСТАТ 175811765, предтсвлявана от
Директора й ДИЯНА ХРИСТОВА РУСКОВА безвъзмездно право на
управление върх: помещение № 20 с площ от 28 кв.м. и помещение № 22 с
площ от 13,5 кв.м., на втори етаж в сградата на Община Априлци с
идентификатор 52218.530.282, с предназначение “Административна,
делова сграда” с адрес: гр.Априлци, кв.Център, ул.”Васил Левски” № 109;
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед за
учредяване безвъзмездно право на управление и сключи договор при
следните минимални условия:
- ОД „Земеделие” се задължава да заплаща за своя сметка разходите по
отстраняване на всички поправки, отнасящи се до повреди, които се
дължат на обикновеното потребление на помещенията.
- ОД „Земеделие” се задължава да заплаща всички консумативни
разходи по ползването на имота (ел. енергия, вода, телефон и др.)
- ОД „Земеделие” се задължава да застрахова помещенията, предмет на
договора, в полза на СОБСТВЕНИКА и да заплаща премиите за
застраховката

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-291/26.06.2018г. от д-р Младен Пелов - Кмет на община Априлци
относно: Процедура по приемане и одобряване изменение на подробен устройствен
план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ, за
поземлен имот с идентификатор 52218.530.444 по кадастралната карта на
гр.Априлци/, обособен в УПИ VI от кв.23 по плана на гр. Априлци, собственост на
Община Априлци, съгласно АПОС № 123/25.05.2000г., отреден „За универсална зала” и
план схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения в парка.
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението касае ПУП и
приемането на план схема за парка в кв. Ново село. Към момента терена е отреден за
универсална зала и продължава да бъде с такова предназначение към настоящият
момент. За да може да кандидатстваме по програма за развитие на селските райони,
ние трябва да го направим да бъде с предназначение за парк. По действащият
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на гр.
Априлци от 1981г., поземлен имот с идентификатор 52218.530.444 е отреден „За
универсална зала“. Предвиждането на проекта е от ПИ с идентификатор 52218.530.444
да се обособи един урегулиран поземлен имот с предназначение „За парк“, като
вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници и се
запазва предвидената улична регулация по действуващия регулационен план на кв.
Център, гр. Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–291/26.06.2018г., който е съгласен моля да гласува:
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Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0„против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 466
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл.62, ал.9 от от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Априлци, приема представения проект за
изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
/ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.530.444 по кадастралната
карта на гр.Априлци, обособен в УПИ VI от кв.23 по плана на гр. Априлци,
собственост на Община Априлци, съгласно АПОС №123/25.05.2000г, отреден „За
универсална зала” с който от ПИ с идентификатор 52218.530.444 се обособява
един урегулиран поземлен имот с предназначение „За парк“, като вътрешните
регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници и се запазва
предвидената улична регулация по действуващия регулационен план на кв.
Център гр. Априлци в едно с план схемата за разполагане на преместваеми
обекти и съоръжения в парка, неразделна част от подробния устройствен план.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-292/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно: Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски
градини за учебната 2018/2019 г. в община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, С влизането в сила на Закона за
предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г. се дава възможност на
детските градини да бъдат включени в Списъка със средищни детски градини в
Република България. Идеята е да се възползваме от по – добро финансиране и нашата
детска градина да бъде в списъка на средищните такива. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–292/26.06.2018г., който е съгласен моля да гласува:
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Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0„против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 467
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 5 от ЗУПО за приемане на
Списък на средищните детски градини в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включена Детска градина „Априлче” гр. Априлци в Списъка на
средищните детски градини за учебната 2018/2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за средищна детска градина.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-293/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно: Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски
градини за учебната 2018/2019 г. в община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, има възможност да се запази статута
на ДГ „Априлче” в списъка на защитените детски градини за 2018-2019г. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–293/26.06.2018г., 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 № 468
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 4 от ЗУПО за приемане на
Списък на защитените училища в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включено Средно училище „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на
защитените училища за учебната 2018/2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за защитено училище.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-294/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените
училища за учебната 2018/2019 г. в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Включване на
средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната
2018/2019 г. в община Априлци. Правим предложението за по – добро финансиране.
Заради статута, който се запазят ще получат 32000лв. повече. Посочен е и броя на
учениците. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–294/26.06.2018г., 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 № 469
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 4 от ЗУПО за приемане на
Списък на защитените училища в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включено Средно училище „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на
защитените училища за учебната 2018/2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за защитено училище.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-295/28.06.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните
училища за учебната 2018/2019 г. в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Включване на
средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната
2018/2019 г. в община Априлци. Вземайки решение училището да запази своя статут,
даваме възможност да получаваме средства от държавата за транспортни разходи за
децата, които пътуват. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Предложение ДП
–295/26.06.2018г., 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 № 470
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 5 от ЗУПО за приемане на
Списък на средищните училища в Република България, Общински съвет
Априлци
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РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включено Средно училище „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на
средищните училища за учебната 2018/2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за средищно училище.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли питания или изказвания? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на ОбС
Априлци!

.
Председател
Инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Красимира Коева
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