ПРОТОКОЛ №54
Днес, 31.01.2019г. 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 с.
Скандалото, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, Даниела Димитрова – ст.
спец. „Местни данъци и такси”, Радостина Петкова – Началник РУ на МВР – Троян
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, Кмет на кметство, общинска администрация, гости откривам редовното
заседание на Общински съвет Априлци на 31.01.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Има постъпили три предложения.
Писмо с вх.№866/24.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №48/16.01.2019г. от Анка - Даниела Йотов, относно отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП-425/25.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Определяне позицията на мандата на представителя на Община
Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
Предложение ДП-426/31.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на Сдружение
„Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на
административни дейности и текущи разходи по споразумение № РД 50-200 от 29
ноември 2016 година.
Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
Предложение ДП-425 е относно Определяне позицията на мандата на представителя
на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
В Общинска администрация – гр. Априлци е получено писмо с Вх.
№88/21.01.2019 г. от Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч, с което свиква редовно заседание на Общото
събрание на 27.02.2019 г. от 11:00 часа. С писмото се предоставят проект на дневен
ред, по който ще се проведе заседанието, актуалното разпределение на гласовете,
Годишен отчет за дейността през 2018 г., Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 и
писмена обосновка към него, Бюджет за 2019г. и писмена обосновка към него на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч.
Предложение ДП-426 е относно Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева
на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение
на административни дейности и текущи разходи по споразумение №РД 50-200 от 29
ноември 2016 година. Това е същият заем, който осигурихме и миналата година и той
беше възстановен към началото на месец декември.
Писмо с вх.№866 касае отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
Благодаря Ви.
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Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения, които да влязат в Дневния
ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП425/25.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Определяне
позицията на мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на
Асоциацията на ВиК, да влезе в дневния ред:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП426/31.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно
Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна
група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и
текущи разходи по споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година, да влезе в
дневния ред:
Гласували 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх.№866/24.01.2019г.
от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Заявление с вх.
№48/16.01.2019г. от Анка - Даниела Йотов, относно отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете, да влезе в дневния ред:
Гласували 11 общински съветници
9 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Предложение ДП-418/27.12.2018г. 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.
2. Предложение ДП-421/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на
територията за ПИ 52218.638.13 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от
ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, строителен полигон „Паздерите”, кв.
Център, гр. Априлци.
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3. Предложение ДП-422/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план-план за регулация и застрояване ПИ 52218.530.411 и улична регулация
между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82, до о.т. 81, кв. Център, гр. Априлци, по
реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на
територията.
4. Предложение ДП-423/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на
общински недвижим имот – публична общинска собственост на НЧ „Светлина 1895г.”
5. Предложение ДП-420/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община Априлци”.
6. Писмо с вх. №860/17.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от Деница Димитрова
Иванова, относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
7. Предложение ДП-419/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на
Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
8. Предложение с вх. №858/14.01.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2018г. –
декември 2018г.
9. Писмо с вх. №859/14.01.2019г. от главен инспектор Радостина Петкова Началник на РУ - Троян, относно Дейността на Участък – гр. Априлци към РУ –
Троян през 2018г.
10. Предложение ДП-425/25.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Определяне позицията на мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
11. Предложение ДП-426/31.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на
Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за
изпълнение на административни дейности и текущи разходи по споразумение
№ РД 50-200 от 29 ноември 2016 година.
12. Писмо с вх.№866/24.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №48/16.01.2019г. от Анка- Даниела Йотов, относно
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
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13. 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 ДП-418/27.12.2018г. 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.
2. Предложение ДП-421/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на
територията за ПИ 52218.638.13 и част от ПИ 52218.638.4 и улична
регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, строителен полигон
„Паздерите”, кв. Център, гр. Априлци.
3. Предложение ДП-422/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване ПИ 52218.530.411 и
улична регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82, до о.т. 81, кв.
Център, гр. Априлци, по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и
от Закона за устройство на територията.
4. Предложение ДП-423/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на
общински недвижим имот – публична общинска собственост на НЧ
„Светлина - 1895г.”
5. Предложение ДП-420/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община
Априлци”.
6. Писмо с вх. №860/17.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от Деница Димитрова
Иванова, относно отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
7. Предложение ДП-419/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение
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на Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община
Априлци.
8. Предложение с вх. №858/14.01.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2018г. –
декември 2018г.
9. Писмо с вх. №859/14.01.2019г. от главен инспектор Радостина Петкова Началник на РУ - Троян, относно Дейността на Участък – гр. Априлци към
РУ – Троян през 2018г.
10. Предложение ДП-425/25.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Определяне позицията на мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
11. Предложение ДП-426/31.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на
Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за
изпълнение на административни дейности и текущи разходи по
споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година.
12. Писмо с вх.№866/24.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №48/16.01.2019г. от Анка- Даниела Йотов,
относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-418/27.12.2018г. 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.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Младен Пелов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
искането е от инж. Пенка Петрова – Началник на ОС”З”–Троян, изнесено работно
място Априлци. Става въпрос за възобновяване на земеделски имот. В
момента чрез процедура собствениците доказват, че имотът е техен. Благодаря
Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, г-н Беров, да представи
становище.
Б. Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
общинска администрация, становището на комисията – гласували 4/четирима/
общински съветници, от които четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,
комисията прие предложението.
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Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-418/27.12.2018г. 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:
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 съветници
11 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №504
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с
§ 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Тодор Йонков Илев част от ПИ
с идентификатор 10567.65.6 с площ 3354 кв.м., с НТП „Пасище” в
местността „Локвата”, актуван с АЧОС № 2301/20.12.2018 г., която част е с
площ 1105 кв.м. и представлява проектен имот с идентификатор
10567.65.16, съгласно скица-проект № 15-944399-10.12.2018 г. на СГККЛовеч;
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на
ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци, Кметът на община Априлци да издаде
заповед за отписване на частта от 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.
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-421/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2
и от Закона за устройство на територията за ПИ 52218.638.13 и част от ПИ
52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, строителен
полигон „Паздерите”, кв. Център, гр. Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, необходимостта от създаване на
ПУП-ПРЗ се изразява в следното: Поземлени имоти с идентификатори 52218.638.13 и
част от ПИ 52218.638.4 в строителен полигон „Паздерите“, гр. Априлци да бъдат
обособени в няколко урегулирани поземлени имоти с определен режим на застрояване
и се създаде улична регулация за обслужването им като се отчете наличната
инфраструктура на терена.
За строителен полигон „Паздерите“ няма одобрен план за регулация и
застрояване.
Поземлените имоти не са застроени.
1. План за регулация.
Проектът за план за регулация предвижда от поземлен имот с идентификатор
52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 да се обособят четири самостоятелни
урегулирани поземлени имоти: УПИ I с площ 1440 кв.м, УПИ II с площ 1440 кв.м,
УПИ III с площ 1256 кв.м и УПИ IV с площ 1302 кв.м с предназначение за „ниско
жилищно застрояване“ при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ. От останалата
площ на ПИ 52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 да се обособи улица с ширина
4,0м съгласно чл.81, ал.1 от ЗУТ за връзка на урбанизираната територия с извън
урбанизираната и се придаде към поземлен имот с идентификатор 52218.638.7 като се
обособи УПИ I с предназначение „за курортни дейности“, каквото е и фактическото
ползване на ПИ с идентификатор 52218.638.7.
Участъка от пътя между поземлени имоти с идентификатори 52218.737.8 и
52218.638.9 да се урегулира в улица с ширина на платното 6,00м и тротоари с ширина
минимум 1,50 след съществуващата канавка, разположена в северозападната част на
платното.
2. План за застрояване.
Планът за застрояване да предвиди свободно разположено застрояване в
новообразуваните урегулирани имоти при спазване на изискванията на чл.31, ал.1, т.1
от ЗУТ.
Застрояването да се определи с външни и вътрешни ограничителни линии на
застрояване, до които могат да се разполагат сградите на основното застрояване при
свободно застрояване. Характерът на застрояването да бъде ниско етажно застрояване
с височина до 10 м.
За новообразуваните УПИ I, II, III и IV в строителен полигон „Паздерите“, кв.
Център, гр. Априлци да се определи режим на устройство и застрояване съгласно
изискванията на чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност
„жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/ при спазване на следните
нормативи съгласно чл.19, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ: височина на
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застрояване – до 10м, плътността на застрояване до 60%, интензивност на застрояване
– до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%.
За новообразувания УПИ I с предназначение „за курортни дейности“, да се
определи режим на устройство и застрояване съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от
Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „рекреационни дейности“
/Ок/ при спазване на следните нормативи: височина на застрояване – до 10м,
плътността на застрояване до 30%, интензивност на застрояване – до 1,5 и площ за
озеленяване - минимум 50%.
Проектът за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване е изработен при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
Б. Беров: Гласували 4/четирима/ общински съветници, 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, Предложение ДП421/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура
по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона
за устройство на територията за ПИ 52218.638.13 и част от ПИ 52218.638.4 и улична
регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, строителен полигон „Паздерите”, кв.
Център, гр. Априлци:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържа се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №505
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, 124а, ал.2 от Закона за устройство на
територията и във връзка с чл.6,ал.1 от ЗОС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Допуска изработване на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване с който, от поземлен имот с идентификатор 52218.638.13 и части от
ПИ 52218.638.4 да се обособят четири самостоятелни урегулирани поземлени
имоти: УПИ I с площ 1440 кв.м, УПИ II с площ 1440 кв.м, УПИ III с площ 1256
кв.м и УПИ IV с площ 1302 кв.м с предназначение за „ниско жилищно
застрояване“ при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ. От останалата площ
от ПИ 52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 да се обособи улица с ширина 4,0м
съгласно чл.81, ал.1 от ЗУТ за връзка на урбанизираната територия с извън
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урбанизираната и се придаде към поземлен имот с идентификатор 52218.638.7,
като се обособи УПИ I с предназначение „за курортни дейности“, каквото е и
фактическото ползване на ПИ с идентификатор 52218.638.7.
Участъкът от пътя между поземлени имоти с идентификатори 52218.737.8 и
52218.638.9 да се урегулира в улица с ширина на платното 6,00м и тротоари с
ширина минимум 1,50 след съществуващата канавка, разположена в
северозападната част на платното.
2. За новообразуваните УПИ I, II, III и IV в строителен полигон
„Паздерите“, кв. Център, гр. Априлци да се определи режим на устройство и
застрояване съгласно изискванията на чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за
територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/
при спазване на следните нормативи съгласно чл.19, ал.1 от Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване до
60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%.
3. За новообразувания УПИ I с предназначение „за курортни дейности“, да се
определи режим на устройство и застрояване съгласно изискванията на чл.28,
ал.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „рекреационни
дейности“ /Ок/ при спазване на следните нормативи: височина на застрояване –
до 10м, плътността на застрояване до 30%, интензивност на застрояване – до 1,5 и
площ за озеленяване - минимум 50%.
4. Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.
5. При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ,
Наредба №7/ДВ бр.3/2004г./ за Правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ДВ бр.57/2001г./ за Обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
6. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички действия
за правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението,
съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-422/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване ПИ 52218.530.411 и улична регулация между о.т. 284 през
282, 92, 89, 88, 83, 82, до о.т. 81, кв. Център, гр. Априлци, по реда на чл.124а, ал.1, във
връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Младен Пелов: Уважаеми господа общински съветници, необходимостта от
изменение на ПУП-ПРЗ се изразява в следното:
Във връзка с подаденото от община Априлци проектно предложение
„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки 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. и с оглед отпадналата нужда част
от ПИ идентификатор 52218.530.411 да бъде публична общинска собственост, както и
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това, че с одобряването на кадастралната карта е установено, че имотните граници не
съвпадат с регулационните, които в преклузивния срок по чл.208 от ЗУТ не приложени
по отношение на техническата инфраструктура в частност улична мрежа предлагаме
изменение на ПУП –ПРЗ ПИ 52218.530.411и улична регулация между о.т. 284 през 282,
92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ, с който:
От поземлен имот с идентификатор 52218.530.411 в кв.37 по ПУП-ПРЗ на гр.
Априлци да бъдат обособени три нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти
УПИ I с предназначение „за обществено обслужващи дейности - читалище“ – ПОС и
УПИ X I с предназначение „за площад „Априлско въстание” – ПОС като се измени
уличната регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81 и се отчете
изградената транспортна и пешеходна инфраструктура и УПИ X с предназначение „за
обществено обслужване и търговия”, за който е отпаднала необходимостта същият да
остане публична общинска собственост и следва да придобие статут на частна
общинска собственост.
Планът за застрояване да предвиди свободно разположено застрояване в
новообразуваните урегулирани имоти.
Застрояването да се определи с външни и вътрешни ограничителни или
задължителни линии на застрояване, до които могат да се разполагат сградите на
основното застрояване при свободно застрояване. Характерът на застрояването да бъде
ниско етажно застрояване с височина до 10 м.
За новообразуваните УПИ I и X в кв.37 по ПУП-ПРЗ на кв. Център, гр. Априлци
да се определи режим на устройство и застрояване съгласно изискванията на Наредба
№7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „смесени централни територии“ /Ц/
при спазване на следните нормативи съгласно чл.38 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ:
плътността на застрояване до 60%, интензивност на застрояване – до 2,0 и площ за
озеленяване - минимум 30%.
В тази връзка е подготвеният проект за решение. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
Б. Беров: Гласували 4/четирима/ общински съветници, 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, Предложение ДП422/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура
по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване ПИ 52218.530.411 и улична регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88,
83, 82, до о.т. 81, кв. Център, гр. Априлци, по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с
чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №506
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.2 във връзка с чл.124а, ал.2, чл.124б, ал.1
чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 и т.6 от ЗУТ и чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Допуска изработване на проект за изменение на ПУП - ПЛАН ЗА
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.530.411 и улична регулация между
о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ, с което от
поземлен имот с идентификатор 52218.530.411 в кв.37 по ПУП-ПРЗ на гр.
Априлци да бъдат обособени три нови самостоятелни урегулирани поземлени
имоти УПИ I
с предназначение „за обществено обслужващи дейности читалище“, УПИ X I с предназначение „за площад „Априлско въстание” и УПИ
X с предназначение „за обществено обслужване и търговия” като се измени
уличната регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81 и се отчете
изградената транспортна и пешеходна инфраструктура
Планът за застрояване да предвиди свободно разположено застрояване в
новообразуваните урегулирани имоти.
Застрояването да се определи с външни и вътрешни ограничителни или
задължителни линии на застрояване, до които могат да се разполагат сградите на
основното застрояване при свободно застрояване.
Характерът на застрояването да бъде ниско етажно застрояване с височина
до 10 м.
За новообразуваните УПИ I и X в кв.37 по ПУП-ПРЗ на кв. Център, гр.
Априлци да се определи режим на устройство и застрояване съгласно
изискванията на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност
„смесени централни територии“ /Ц/ при спазване на следните нормативи
съгласно чл.38 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ: плътността на застрояване до 60%,
интензивност на застрояване – до 2,0 и площ за озеленяване - минимум 30%.
2. Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.
3. общински съвет дава съгласие частта от ПИ 52218.530.411, ОБОСОБЕНА
В УПИ УПИ X с предназначение „за обществено обслужване и търговия” по
скицата –проект да промени своето предназначение от ПУБЛИЧНА общинска
собственост в частна общинска собственост. Останалата част от ПИ 52218.530.411,
обособена в УПИ I с предназначение „за обществено обслужващи дейности читалище“, УПИ X I с предназначение „за площад „Априлско въстание” да
запази предназначението си за публична общинска собственост.
4. При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ,
Наредба №7/ДВ бр.3/2004г./ за Правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ДВ бр.57/2001г./ за Обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
5. Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108, ал.2
от ЗУТ. В схемите да се нанесат съществуващите комуникации и застрояването
да се съобрази с тях.
6. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички действия
за правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението,
съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-423/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижим
имот – публична общинска собственост на НЧ „Светлина - 1895г.”
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Община Априлци и Народно
читалище „Светлина – 1895 г.” организират девето поредно издание на
„Празник на сланината и греяната ракия”. Тази година празникът ще се проведе
на 02 март /събота/ на площада в центъра на града.
Той е организиран за първи път през 2011 година с цел опазване на
старите български традиции чрез представяне на типичните за района печена
сланина и греяна ракия на фона на народни песни, хора и хумор.
Събитието през годините намери свои радетели, последователи и
съмишленици в цялата страна, които превръщат площада в трибуна на
неизчерпаема жизнерадост и неповторимост.
Всички посетители имат възможност да вкусят от т.нар. „Бабината гозба”,
приготвена от 30 кг. сланина, 500 яйца и 30 кг. праз лук, приготвена в „големия
чорбаджийски тиган”.
В празника са включени следните конкурси:
-за най-крехка сланина /голямата награда –живо прасенце/
-за най-оригинално ястие, приготвено със сланина
-за най-атрактивно подредено мезе от сланина
-за най-ароматна, идеална на градус , чудесна на вкус домашна ракия
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРАЗНИКА
За да се гарантира качеството на продукцията, да се подпомогне и
стимулира местното производство, да се пребори нелоялната конкуренция на
пазара и да се даде възможност на местните стопани да представят своята
традиционна продукция, тази година ще има специално обособена територия,
на която ще се допускат само местни производители на сланина и ракия. За
целта организаторите на празника ще раздават на всички местни стопани
специални стикери, с които да удостоверяват местния произход на стоките,
които предлагат.
Празникът се провежда на площад Априлско въстание, който е публична
общинска собственост и се управлява от Кмета на Община Априлци. Участието
в празника през последните години значително се увеличи, което налага
разширяване на територията върху която той се провежда. Необходимо е да
бъде тази територия да се увеличи с околните второстепенни улици и
общински терени.
При провеждането на празника е наложително да бъде създадена стройна
организация от организатора на събитието, за което той трябва да има
съответното право да управлява територията.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, г-н Пенков, да
представи становище.

12

М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, Кметски
наместници, уважаеми колеги, общинска администрация, становището на комисията –
гласували 5/петима/ общински съветници, от които пет „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-423/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижим
имот – публична общинска собственост на НЧ „Светлина - 1895г.”:
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 съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №507
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
РЕШИ:
1. Да бъде предоставен за безвъзмездно право на управление на Народно
читалище „Светлина – 1895”, БУЛСТАТ 000283616, град Априлци, пл.
"Априлско въстание" № 5, п.к.5641, поземлен имот 52218.530.411, с площ от
5 112 кв.м., с начин на трайно ползване: „За обект комплекс за култура и
изкуство” – публина общинска собственост;
2. Да бъдат предоставени за безвъзмездно право на управление на Народно
читалище „Светлина – 1895”, БУЛСТАТ 000283616, град Априлци;
a. Ул.”Ново село”, представляваща ПИ с идентификатор 52218.530.336 по
КККР на град Априлци;
b. Ул.”Търговска”, представляваща ПИ с идентификатор 52218.530.313 по
КККР на град Априлци;
c. Парк – кв. „Ново село”, град Априлци;
d. Застроен урегулиран ПИ с идентификатор 52218.530.282, с ТПТ
“Урбанизирана”, с НТП “За друг обществен обект, комплекс”, с площ
от 3 751 кв.м. по КККР на град Априлци;
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e.

Застроен урегулиран ПИ с идентификатор 52218.530.527, с ТПТ
“Урбанизирана”, с НТП “Високо застрояване (над 15 м)”, с площ от 2
919 кв.м. по КККР на град Априлци;
3. Определя срок на правото на управление от 00:00 ч. на 02.03.2019 г. до
23:59 ч. на 02.03.2019 г.;
4. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед за учредяване
безвъзмездно право на управление и сключи договор при следните минимални
условия:
 Народно читалище „Светлина 1895” да създаде необходимата
организация за нормално протичане на „Празника на сланината и
греяната ракия 2019”.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-420/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането
на местните данъци на територията на община Априлци”.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми общински съветници, г-н Председател,
предложението е относно Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община Априлци”.
В ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане. С §39 от ПЗР се правят изменения и
допълнения в ЗМДТ. Измененията и допълненията в ЗМДТ са в резултат на
констатирана необходимост от промяна на концепцията за определяне на данъка върху
превозните средства за леките автомобили и за товарните автомобили с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5 т. чрез въвеждане на имуществен и
екологичен компонент; промяна относно облагаемата товароносимост на товарните
автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т;
въвеждане на мярка против злоупотребите с данъчното облекчение за основно
жилище; промени във връзка с облекчаване на административната тежест при
осъществяване сделки с моторни превозни средства. Констатирана е необходимост и
от прецизиране на някои от разпоредбите на закона. Измененията в закона за местните
данъци и такси пораждат необходимост от промени и в местната нормативна уредба.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
М. Пенков: Гласували 5/петима/ общински съветници, от които трима „за”, нула
„против” и двама „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания или въпроси по тази точка? Г-н
Колев, заповядайте.
М. Колев: Уважаеми г-н Председател, господа общински съветници, гости, така
както разбирам Вие ни предлагате 40% увеличение на данъка на леките автомобили и
товарните до 3,5т. Имайки предвид разстоянията на територията на Априлци и липсата
на градски транспорт, аз предлагам тези 40% да отпаднат и да стане на долната
граница.
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Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви. Имате ли други изказвания? Г-н Пелов,
заповядайте.
Д-р М. Пелов: За да запазим облога по съществуващия, който е досега на
информационно обслужване възложихме да направят ставка и от там насетне вдигаме
процентите, докато стигнем облога, който съществува досега. Ако слезем под този
облог, тогава ние трябва да влезем отново в разглеждане на Наредбата за такса смет,
защото тази година сме я дофинансирали в отчета на бюджета с 26 000лв. Догодина ще
я дофинансираме с над 60 000лв. Следващата година ще бъде с 90 000лв. Това е по
нормативи на Правителството. Ако не е от данъка за автомобилите и не съберем това,
което е по облог, това означава, че общината ще се срине финансово. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Г-жо Колева, заповядайте.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, уважаеми гости, смятам, че мотивът, който изложи току що
Кметът, не е основателен, тъй като ние сега говорим за данък на превозните средства,
за хората, които притежават превозни средства и не бива, заради тези, които имат
автомобили да наказваме всички хора, които плащат такса смет. Всъщност ние не ги
наказваме, а по – скоро ги освобождаваме от увеличение там, където е необходимо, и
когато трябва да се събират повече пари за такса смет да се измисли по какъв начин ще
стане това, да се повишат такси или да се намери друг начин, но нека да не обвързваме
двете неща заедно, въпреки че те стоят заедно. Но ние сега говорим за данък на
автомобилите. Достатъчно висок е. Аз съм участвала в едно такова повишение и знам,
че то е много по – високо от това в Троян. Ако ние сега отново вдигнем данъка на
превозните средства може би ще бъдем в класацията на най – високите данъци в
страната. Така че аз подкрепям предложението на г-н Колев. Благодаря Ви.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, тук се създава грешно впечатление, че
ние вдигаме данък МПС. Напротив, ние не го вдигаме, ние го запазваме като облог.
Толкова, колкото е бил като облог. В Парламента промениха облагането да бъде по –
тежко за лекия клас автомобили, тоест малкия и за старите автомобили. Намалява
облога, който е за новите и по – скъпи автомобили. Ние запазваме този, който е
съществувал досега в такъв размер. Ние не увеличаваме данък МПС. Не се
заблуждавайте.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания?
С. Нунев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете, не
мислих да ставам, защото си зададох въпросите на комисиите, но как да няма
увеличение, като утре в бюджета залагаме увеличение с над 10 000лв. Значи
увеличение има. Ние правим увеличенията само на леките автомобили. Държавата е
определила и за товарните автомобили, за мотоциклетите, но ние там не пипаме.
Остава старото. Единствено увеличаваме за леките автомобили с 40% от минимума,
който е определен. Така че увеличение има при всяко положение. С това бих се
съгласил ако вземем пример с един автомобил и видим реално колко е бил и колко е
станал и тогава ще видим, че има увеличение.
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Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, може ли г-жа Димитрова да отидете и да
извадите на един стандартен автомобил данъка?
Д-р М. Пелов: Да.
Инж. Д. Кокошаров: Давам 10 мин. почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, моля да отговорите на въпроса.
Д-р М. Пелов: Предлагам от мое име да се изкаже г-жа Димитрова.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, да дадем думата на Даниела
Димитрова – ст. спец. „Местни данъци и такси”:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Д. Димитрова: Уважаеми дами и господа, например за кола 74 kw, 2000г. от
29лв. стават 59лв. Долу горе на всичките автомобили, които са среден клас от 60 и
няколко kw до 75kw увеличението ще бъде 20 и няколко лв. Докато на по – мощните,
на някои данъкът пада с по 80лв., 60лв. 70лв. Сега отпадна екологичният компонент.
Имаше ограничение само до 74 kw да ползват облекчения за евро или за катализатор. И
от там пада данъка на по – мощните автомобили. И за товарните автомобили, масовите,
уаз, сега промениха закона, беше за всеки започнат тон по 14, 40лв. Сега е за всеки
започнати 750кг. И фактически уазките ще започнат и втори тон и ще стане 28лв.
данък. А иначе той е между 50, 53 kw и той е по най – ниската данъчна ставка, по
0,46лв. и ще бъде някъде около 33,34лв.
М. Колев: Въпросът ми е следния. Примерът, който дадохте от 29лв. става 59лв.
По закон каква става цената ако Общински съвет не вдигне допълнително данъка. Без
тези 40%, за които говорим?
Д. Димитрова: Ще бъде 34,45лв. ако е на минимума. Бил е 28,86лв., а сега
59,05лв. Иначе ще е 34,45лв.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други въпроси? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Имаме предложение от г-н Младен Колев, ако може да
заповяда да го формулира.
Инж. Д. Кокошаров: Почивка 10 мин.
М. Колев: Предложението ми е в §9, чл.41, ал.1, т.1 данъкът да остане съгласно
закона на долната граница, без тези 40% увеличение, които се предлагат.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, предложението на г-н Колев, в
§9, чл.41, ал.1, т.1 данъкът да остане съгласно закона на долната граница, без тези 40%
увеличение, които се предлагат:
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Гласували общо 11 общински съветници
5 „за”
1 „против”
5 „въздържали се”. Не се приема.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП420/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Изменение
и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на
територията на община Априлци”:
Гласували общо 11 общински съветници
6 „за”
1 „против”
4 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №508
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
на размера на местните данъци на територията на Община Априлци, както
следва:
§ 1. В Чл.7 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „поземлени
имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”
§ 2. В чл. 15 (1) след „недвижимите имоти“ се добавя „с изключение на
недвижимите имоти по ал. 3“
§ 3. В чл. 15 (2) след „недвижимите имоти“ се добавя „с изключение на
недвижимите имоти по ал. 3“.
§ 4. В Чл. 15 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„Чл.15 (3). За жилищни имоти, разположени на територията на населено
място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република
България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския
съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно
жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са
регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в
размер 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите,
включени в списъка по т. 2”
§ 5. В чл. 19 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„Чл.19 (3). В случай, че е установено деклариране на повече от едно
основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен в
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чл.15 се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който
едновременно са декларирани като основния жилища.“
§ 6. В Чл.20 се създава нова алинея 2 със следното съдържание:
„Чл.20(2)
т.1. При придобиване имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в
срока по чл. 25;
т.2 В случай, че не е подадена декларация по т.1 от наследниците или
заветниците, след изтичане на срока по чл.25 служителят по чл.4, ал.1 от ЗМДТ
образува партида за наследеният недвижим имот въз основа на данните, налични
в общината и в регистъра на населението.“
§7. Чл. 35, ал. 1, буква „б” се изменя, както следва:
„4 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а"”
§8. Създава се нов чл. 37а със следното съдържание:
„Чл.37а Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на
общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което
се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като се
установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет
на сделката или действието.“
§9. Чл. 41, ал. 1 се изменя, както следва:
„ Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два
компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:
ГДПС =ИмК х ЕК
Където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки
и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5
т.
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на точка 2
1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в
зависимост от годината на производство на автомобила по следната
формула:
ИмК=(CkW x Krп),
където
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СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя,
която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:
1.1. до 55 kW включително – 0,48 лв. за 1 kW;
1.2. над 55kW до 74 kW включително – 0,76 лв. за 1 kW;
1.3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW;
1.4. над 110 kW до150 kW включително – 1,72 лв. за 1 kW;
1.5. над 150 kW до 245 kW включително – 2,24 лв. за 1 kW;
1.6. над 245 kW – 2,94 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на
автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината
на производство, включително
годината на производство

Над 20 години

Коефициент

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. Екологичният компонент се определя, в зависимост от екологичната
категория на автомобила, в следните граници:
2.1. Без екологична категория,екологична категория „Евро1”и „Евро2” 1,25
2.2. Екологична категория
2.3. Екологична категория
2.4. Екологична категория
2.5. Екологична категория

„Евро3” - 1,05
„Евро4” – 0,90
„Евро5” – 0,70
„Евро6” и "ЕЕV" – 0,50

§10. Чл. 41, ал. 1 се изменя, както следва:
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(2) „Данъкът за ремаркета на леки и товарни ремаркета с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5 т. в размер, както следва:
1. товарно ремарке – 7,00 лв.
2. къмпинг ремарке – 14,00 лв.
§11. Чл. 41, ал. 6 се изменя, както следва:
(6) „Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса
над 3,5 т., но не повече от 12 т. в размер на 14,00 лв. на всеки започнати 750 кг.
товароносимост.„
§12. Чл.45 ал.1 се отменя
§13. Чл.45 ал.2 се изменя, както следва:
„Чл.45(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории,
по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от
ЗМДТ данък.“
§14. Чл.45 ал.3 се изменя, както следва:
„ Чл.45(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща
с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50
на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.“
§ 15. В Чл.45 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
„ Чл.45(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал.1 няма данни за екологичната
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е
без екологична категория.“
2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне на
размера на местните данъци на територията на Община Априлци влиза в сила от
датата на публикуване на интернет страницата на Община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте, г-н Нунев.
С. Нунев: Уважаеми колеги, още в началото не мислех да взимам думата, но
бях провокиран от развитието на заседанието. Сега мисля, че всички разбраха, че
това увеличение от 40% , не е, че държавата е вдигнала данъка, а че общински
съвет вдига данъка с 40% от минималното, което е определила фактически
държавата в закона за местните данъци и такси. И това увеличение идва
единствено от решение на общински съвет. Благодаря Ви.
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Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, предлагам Ви
да разместим дневния ред, преди да обсъдим 6 точка, да разгледаме точка 9. В
режим на гласуване сме:

Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Писмо с вх. №859/14.01.2019г. от главен инспектор Радостина Петкова - Началник на
РУ - Троян, относно Дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-жо Петкова, заповядайте.
Р. Петкова: Добър ден на всички. Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н
Кмет, общински съветници и Кмет на кметство, предполагам, че всеки от Вас има
копие на тази справка. Бих могла да анализирам с няколко думи. Като цяло изминалата
година е спокойна за територията на участък Априлци. Имаме общо 25 престъпления,
чувствително намаление на общия брой регистрирани престъпления, спрямо миналите
години. От тези 25 престъпления, по транспорта визирам управление след употреба на
алкохолни и наркотични вещества са 9. През миналата година – 12. Кражбите са 6 за
цялата година. Това е един наистина много добър показател. Основните направления,
по които работихме през настоящата година, приоритетите на Министерството,
Дирекцията и Районното управление като частност бяха справяне с битовата
престъпност и намаление на пътнотранспортните произшествия и жертвите и ранените.
Тежките произшествия през 2016г. са били 4, 2017г. - 3. 2018г. – 3. Загинали – през
2016г. не е имало, през 2017г. – 1, през 2018г. – 1. Ранените са намалели с 1. Като цяло
са намалели
ПТП, тежките произшествия и загиналите. Административно –
наказателната дейност за 2018г. – 80 акта по закона за движения по пътищата, 2017г. 71, 2016г. – 66. Смятам, че обстановката на общината е действително много спокойна.
Проблем все още е управлението на автомобили след употребата на алкохол.
Скоростта вече се контролира доста по – често с мобилни камери и има доста
електронни фишове, които са издадени на територията. Почти изцяло попълнихме
щата на ППД. Доста често посещават Априлци. Благодаря на общината и на
общинския съвет за изграденото видеонаблюдение. Действително всички входни и
изходни артерии на територията са с хубави и модерни камери. Ако имате някакви
въпроси ще се радвам да Ви отговоря. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
Б. Беров: Гласували 4/четирима/ общински съветници, от които четири „за”,
нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх. №859/14.01.2019г.
от главен инспектор Радостина Петкова - Началник на РУ - Троян, относно Дейността
на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2018г.:

Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №509
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема Справка за дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през
2018г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Писмо с вх. №860/17.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно
Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от Деница Димитрова Иванова, относно отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Дами и господа, предложението е относно отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете. Лицето не отговаря на всички
условия. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
М. Пенков: Гласували 5/петима/ общински съветници, от които пет „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Излиза Тихомир Колев.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх. №860/17.01.2019г.
от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Заявление с вх.
№28/11.01.2019г. от Деница Димитрова Иванова, относно отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
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0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №510
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:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/
лева на Деница Димитрова Иванова.
ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-419/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на
община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Председател, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и във връзка с Постановление № 129 от 01.07.2012 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности /Приложение № 5 към чл. 2, т.4/,
таблица за минимални и максимални размери на основните месечни заплати по нива и
степени на служителите в държавната администрация, посочени в Приложение № 1
към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация предлагам
основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци в размер на
1855 лв., считано от 01.02.2019 година и основно месечно трудово възнаграждение на
Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци в размер на 700 лв., считано от
01.02.2019 година. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
М. Пенков: Гласували 5/петима/ общински съветници, от които петима „за”,
нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос?
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП419/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Определяне
на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци и Кмет на
кметство с. Велчево, община Априлци:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
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0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №511
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с Постановление № 129 от
01.07.2012 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /Приложение № 5
към чл. 2, т.4/, таблица за минимални и максимални размери на основните
месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация,
посочени в Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация предлагам следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
1.Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община
Априлци в размер на 1855 лв., считано от 01.02.2019 година.
2.Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмет на кметство с.
Велчево, община Априлци в размер на 700 лв., считано от 01.02.2019 година.
ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение с вх. №858/14.01.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци
и неговите комисии за периода юли 2018г. – декември 2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми общински съветници, на всеки 6 месеца се
изготвя и внася за разглеждане отчет за дейността на Общински съвет и неговите
комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на
общината по ред, определен в Правилника на Общински съвет. От миналата година
отчетът е с нова визия. По време на комисиите имаше предложение от г- н Нунев на
заседание да бъдат представени кои решения са изпълнени. С писмо с вх.
№871/31.01.2019г. Кмета е предоставил тази информация. Отчетът е с по - различна
визия, за да може по – точно и ясно общинските съветници да се запознаят с какво сме
извършили през периода. Благодаря Ви.
Влиза Тихомир Колев.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на Постоянната комисия по бюджет,
финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване,
култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци, да
представи становище.
М. Пенков: Гласували 5/петима/ общински съветници, от които трима „за”, нула
„против” и двама „въздържали се”, комисията прие предложението.
Относно предложението на г-н Нунев: Гласували 5/петима/ общински
съветници, от които четирима „за”, нула „против” и един „въздържал се”, комисията
прие предложението.
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Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на Постоянната комисия по
териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и
околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци, да представи
становище.
Б. Беров: Гласували 4/четирима/ общински съветници, от които четирима „за”,
нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос?
С. Нунев: Уважаеми колеги както знаете на комисиите гласувах „въздържал се”,
сега съответно ще подкрепя изцяло предложението. Искам да благодаря на
Председателя на Общински съвет и на колегите, че подкрепиха това мое предложение,
което е може би №1 за три години на този мандат, подкрепихте поне едни мое
предложение.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение с вх.
№858/14.01.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет
Априлци, относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите
комисии за периода юли 2018г. – декември 2018г:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №512
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода юли 2018г. - декември 2018г. за сведение – Приложение №1
и Приложение № 2 са неразделна част от настоящото решение.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-425/25.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията на ВиК.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, в Общинска администрация – гр.
Априлци е получено писмо с Вх. № 88/21.01.2019 г. от Председателя на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч, с което свиква
редовно заседание на Общото събрание на 27.02.2019 г. от 11:00 часа. С писмото се
предоставят проект на дневен ред, по който ще се проведе заседанието, актуалното
разпределение на гласовете, Годишен отчет за дейността през 2018 г., Отчет за
изпълнението на бюджета за 2018 и писмена обосновка към него, Бюджет за 2019 г. и
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писмена обосновка към него на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч.
Сумата, която дължи община Априлци е 852,86лв., имайки 1,99%. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-425/25.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията на ВиК:
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 съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №513
На основание чл. 21,ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5
от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, Общински съвет –
гр. Априлци
РЕШИ:
1. Упълномощава Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да
представлява Община Априлци за Мандат 2015 – 2019 г. в Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч.
2. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан с
писмо с Вх. № 88/21.01.2019 г.
3. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на отчет за дейността на
Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч
за 2018 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 88/21.01.2019 г.
4. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 2 „Приемане на отчет за изпълнение на
бюджета на Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД
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– гр. Ловеч за 2018 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 88/21.01.2019
г.
5. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 3 „ Приемане на бюджета на Асоциация
на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2019 г.“
от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 88/21.01.2019 г.
6. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да гласува съобразно интересите на община Априлци по т. 4 от
дневния ред, описан в писмо с Вх. № 88/21.01.2019 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-426/31.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на Сдружение „Местна
инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни
дейности и текущи разходи по споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, и предходната година отпуснахме заем
на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение
на административни дейности и текущи разходи. Тази година правим отново
предложение. Декември месец възстановяват тези пари на общината. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-426/31.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на Сдружение „Местна
инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни
дейности и текущи разходи по споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „въздържал се”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №514
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
Отпуска безлихвен заем в размер на 30 000 лева, на Сдружение „Местна
инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин” със срок на връщане до 20
декември 2019 година.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Писмо с вх.№866/24.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №48/16.01.2019г. от Анка - Даниела Йотов, относно
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, постъпило е искане за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете. Лицето не отговаря на всички
условия. Имате възможност да се произнесете. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх.№866/24.01.2019г.
от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Заявление с вх.
№48/16.01.2019г. от Анка- Даниела Йотов, относно отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете:
Гласували общо 11 общински съветници
9 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №515
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:
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Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/
лева на Анка- Даниела Йотов.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, становища или
предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Красимира Коева
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