ПРОТОКОЛ № 49
Днес, 25.10.2018г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Бранимир Беров,
Тихомир Колев, Начо Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Стелиян Нунев,
Младен Колев, Пепа Колева, Тотю Ненов
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Владимир
Станев – Кмет на кметство с. Велчево, Мария Попова – кметски наместник на с.
Скандалото, Росица Дочева - кметски наместник на с. Драшкова поляна, Ваня Иванова
– Секретар на община Априлци, Добромир Теодосиев – директор на дирекция
„ФСДАПИО”, гражданин
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, Кмет на кметство, кметски наместници, представители на общинска
администрация, гости, откривам редовното заседание на Общински съвет Априлци на
25.10.2018г.
Постъпило е писмо с вх.№821/24.10.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на
община Априлци, относно Заявление с вх.№1066/21.09.2018г. от Галя Тодорова
Петрова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров:
вх.№821/24.10.2018г.

Г-н

Пелов,

заповядайте

относно

писмо

с

Д-р М. Пелов: Предлагам да бъде включено в заседанието на Общински съвет
Априлци писмо с вх.№821/24.10.2018г., относно заявление с вх.№1066/21.09.2018г. от
Галя Тодорова Петрова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете. Лицето не отговаря на всички изисквания за отпускане на еднократни финансови
помощи. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви. Имате ли изказвания или въпроси? Няма. В
режим на гласуване сме, Писмо с вх.№821/24.10.2018г. да влезе в Дневния ред:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения, които да влязат в Дневния
ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред с допълненията:
1. Предложение с Вх. №809/02.10.2018г. от
инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Проект на Наредба за
изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
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2. Предложение ДП-409/11.10.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Актуализация на бюджета на Община Априлци и промяна в
Поименен списък за капиталови разходи за 2018г.
3. Писмо с вх.№821/24.10.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх.№1066/21.09.2018г. от Галя Тодорова Петрова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма. В режим на
гласуване сме за така предложения Дневен ред:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с Вх. №809/02.10.2018г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци относно Проект на Наредба
за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
2. Предложение ДП-409/11.10.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Актуализация на бюджета на Община
Априлци и промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2018г.
3. Писмо с вх.№821/24.10.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх.№1066/21.09.2018г. от Галя Тодорова
Петрова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с Вх. №809/02.10.2018г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет Априлци относно Проект на Наредба за изменение на Наредба
№16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми господа общински
съветници, Кмет на кметство, кметски наместници, представители на общинска
администрация, гости, тази промяна в Наредба №16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Априлци се налага, въз основа на протест на Окръжна прокуратура – Ловеч и
Разпореждане на Административен съд – Ловеч по дело №271. Извършени са проверки
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в чл.21, ал.1, т.1,2,3 и чл.21, ал.6. и според тях текста в частта с постоянните такси е
незаконосъобразен. Затова на Председателски съвет решихме, че трябва да ги отменим,
за да не влизаме в дело с Окръжната прокуратура, защото адвокатите ни са на мнение,
че ще го изгубим. В същото време общинска администрация подготвя ново
предложение и ще се компенсират тези такси. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на Комисията по бюджет, финанси,
образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура,
религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци, г-н Пенков, да
представи становището.
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
общинска администрация, гости, становището на комисията – гласували 5/пет/
общински съветници, от които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,
комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на Комисията по териториално и
селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт,
обществен ред и сигурност към ОбС Априлци, г-н Беров, да представи становището.
Б. Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
общинска администрация, гости, становището на комисията – гласували 3/трима/
общински съветници, от които трима „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,
комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос?
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, общински съветници,
уважаеми гости, моето изказване е във връзка с току що направеното предложение.
Естествено, че ще се съгласим със законодателната власт, но смятам, че до този момент
трябваше да бъде изготвено някакво предложение. 2 октомври се прочете, че е внесено,
щом като е имало разговори с адвокатите е имало достатъчно време. Сигурна съм, че и
г-н кметът разполага с достатъчен капацитет като административни служители, също и
колегите, а и най- вече да се взаимства от друга община. В цяла България има толкова
детски градини и за мен е малко така неприемливо днес ние да не вземем никакво
решение и едва ноември да се съберем за такова. Изразявам недоволството си, че
нямаме проект за решение от администрацията. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря г-жо Колева. Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Младен Пелов: Уважаеми дами и господа, не мислих да взимам думата, но
протеста на Окръжна прокуратура е срещу наредбите на всички общини в област
Ловеч. Общинските съвети на останалите общини не са се произнесли да отхвърлят
действащите наредби, защото таксите, които се събират не са на присъствен ден, а за
присъствие през месеца. Няма нищо незаконосъобразно. Става дума да се
преформулира, да бъде такса за присъствен ден, тоест детето, когато е било там да
плаща такса, а да не я плаща веднъж месечно. Ние естествено сме изготвили наредба,
която за съжаление вече месец и половина се съгласува с нашия адвокат г-жа Лозанова.
В момента тази наредба е в Окръжна прокуратура, защото първата наредба, която се
изготвя по този въпрос в Ловешка област е наредбата на община Априлци, и като файл
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тя услужливо ще се представи на другите общини като Ловеч, Тетевен, Троян. Така че
община Априлци си е свършила работата. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение с Вх.
№809/02.10.2018г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет
Априлци относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Априлци:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 490
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. Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.1
„1. При целодневна организация и предучилищното образование /в
рамките на 12 астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален
размер 51.40лв., която се формира сумарно от: в частта й „постоянна част –
10лв.,,”
2. Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.2
„2. При полудневна организация на предучилищното образование /в
рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи
месечна такса с максимален размер 39.50лв., която се формира сумарно от: в
частта й „постоянна част – 5лв,,”
3. Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.1, т.3
„3. При почасова организация на предучилищно образование /в
рамките на 3 последователни астрономически часа на ден/ се дължи месечна
такса с максимален размер 30.10лв., която се формира сумарно от: в частта й
„постоянна част – 2.50лв.,,”
4. Отменя в Раздел III, Чл.22, ал.6
„При отсъствие на децата таксата над 10,00 лева не се заплаща за
времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително
са уведомили писмено директора на детското заведени: в частта й „над 10лв.,,”
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-409/11.10.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Актуализация на бюджета на Община Априлци и промяна в Поименен списък
за капиталови разходи за 2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно
Актуализация на бюджета на Община Априлци и промяна в Поименен списък за
капиталови разходи за 2018г. Освен материала, който беше предаден и разгледан на
комисии, искам да внеса едно допълнение. Предвид лошото състояние на котела за
отопление на сградата на Дома за стари хора „Ганка и Георги Събчеви” и
невъзможността за последващ ремонт, предлагам извършване на вътрешни
компенсирани промени в разходната част на бюджет 2018г. – в държавна дейност 540
„Домове за стари хора” да се включи в инвестиционната програма обект §52-03
„придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения /котел на твърдо гориво/”
със сумата от 2010лв. Промяната да бъде вътрешно компенсирана като се намали §0098 „резерв” със същата сума. Това е допълнението, което сме предоставили към
актуализацията на бюджета. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на Комисията по бюджет, финанси,
образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура,
религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци, г-н Пенков, да
представи становището.
М. Пенков: Гласували 5/пет/ общински съветници, от които четири „за”, един
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на Комисията по териториално и
селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт,
обществен ред и сигурност към ОбС Априлци, г-н Беров, да представи становището.
Б. Беров: Гласували 3/трима/ общински съветници, от които трима „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Нека гласуваме предложението за допълнение на тази
точка, прочетеното от г-н Пелов, в държавна дейсност 540 „Домове за стари хора” да се
включи в инвестиционната програма обект §52-03 „придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения /котел на твърдо гориво/” със сумата от 2010лв. Промяната да
бъде вътрешно компенсирана като се намали §00-98 „резерв” със същата сума:
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, на основание чл.21, ал.1 т.6 от
ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-409/11.10.2018г. от д-р Младен
Пелов – Кмет на община Априлци относно Актуализация на бюджета на Община
Априлци и промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2018г. с направеното
допълнение:
Гласували общо 11 общински съветници
8 „за”
1 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „въздържала се”
Стелиян Нунев – „против”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 491
На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.44 ал.1 т.5, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2, ал.3 и ал. 4 от ЗПФ, чл.37 ал.2 и ал. 4 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община
Априлци, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема изменения по приходната и разходната част на бюджета на
Община Априлци за 2018 г., както и актуализиран Поименен списък на
капиталовите разходи за 2018 г., съгласно приложение №1 и №2.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте, г-н Нунев.
С. Нунев: Уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмет, г-н Председател, гости,
гласувах против само и единствено, защото не се спомена, че с това решение отпада
ремонтът на ул. „Бор”.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви. Имате ли други изказвания? Няма.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА
Писмо с вх.№821/24.10.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх.№1066/21.09.2018г. от Галя Тодорова Петрова за отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, 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, приложено внасям за разглеждане от Общински съвет - Априлци
заявление с вх. №1066/21.09.2018 г. от Галя Тодорова Петрова, относно отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете. Лицето не отговаря на всички
условия, определени с Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на
жители на Община Априлци, единият от двамата родители не е с настоящ адрес в
община Априлци. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх.№821/24.10.2018г.
от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Заявление с
вх.№1066/21.09.2018г. от Галя Тодорова Петрова за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 492
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
Галя Тодорова Петрова.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Г-жо Колева, заповядайте.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми господа
общински съветници, общинска администрация, гости, преди известно време поставих
един въпрос във връзка със състоянието на участъците след хижа „Зора”, на входа на
„Ново село”, преди бензиностанцията. Тъй като се бяха рязали дървета и участъкът
беше в лошо състояние, отговорът беше, че хората, които са ги изсекли, ще почистят.
Кметът каза, че няма да участва, за да си свършат те работата, както им е по договор.
Оказа се, че един човек, живеещ в съседство с това място, с много усилия и труд,
почисти мястото перфектно. Аз не съм очаквала, че един човек може толкова много
труд да положи за нещо, което не е негово, но желанието да живее на по – красиво
място може би го е накарало да се случи. Човекът е трудолюбив, не всеки може да го
направи. В същото време пък от другата страна на пътя, до колкото имам информация
са изхвърлени боклуци и то от името на почистващата тук бригада, багери и т.н. Там
вече се е превърнало в сметище. Моето предложение е първо ако може, ако има време
и служител, който да направи това и ако кметът има желание, да се напише едно
благодарствено писмо на този човек, затова че е положил тези усилия, че е извършил
тази работа, която не е негова. Второто ми предложение е нека от другата страна да се
опитаме да подобрим състоянието на мястото, което вече е превърнато в сметище, в
смисъл не сметище, но камъни, натрупани материали. С багер може да се извърши
дейност, за да изглежда по – добре. Благодаря. И да допълня, това не е изборна
агитация, да ще се изкажете г-н Пелов, престанете да ни упреквате, когато искаме да
коригираме нещо, да ви помолим за нещо и вие да го тълкувате като изборна агитация.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря г-жо Колева, заповядайте г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, наистина евала на господина, който
да почисти терена. Проблемът там беше много голям и за това се наложи да отпуснем
багера и един автомобил от автопарка на община Априлци, които наистина успяха да
изчистят така да се каже тоновете отпадъци, след дърводобива, който беше извършен
там. В последствие този господин, облагороди района, за което г-жа Колева е права, че
трябва да му отправим един благодарствен адрес, ще го направим. Относно камъните и
земните маси, които се изхвърлят на противоположната
страна, редовно ги
почистваме и тях, никога не сме ги изоставяли да се натрупват и да се превръща в
сметище, така че това отново ще бъде извършено. Това е имот на общината и ние не
сме били безучастни. За въпросния терен не е въпросът дали аз искам или не искам да
участвам, най – малкото не е редно да ходим да облагородяваме чужди имоти. И това е
възможно, но след изрично решение на Общинския съвет. Има ред и начин, който
притежава имот как да го и поддържа. Може да има и санкции, затова че евентуално не
е в добър вид. Не сме абдикирали. Грижим се за Априлци. Инфраструктурата
продължава да се подобрява. Това е и следствие на решение на Общински съвет.
Видимо е. На въпроса какво сме направили, не е малко и да се поддържа това, което
имаме. В плюс е уличната мрежа. Освен проектите за уличната мрежа, които сме
входирали по програма за развитие на селските райони, сме кандидатствали по
проектите за площада и парка в кв. Ново село, училището, за които има ход и се
разглеждат от един месец, тоест те бяха разгледани и одобрени на първи етап. Така че
уличната мрежа ще бъде още по – добра. Площадът на кв. Ново село ще бъде обновен.
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Паркът в кв. Ново село също. Дворът на училището ще бъде заслан наново. Ще има по
– добър външен вид. Надявам се, че и качеството ще бъде добро. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания или въпроси? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Красимира Коева

9

