ПРОТОКОЛ №58
Днес, 25.04.2019г. 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
Отсъства: Тотю Ненов
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Мария Попова
– Кметски наместник с. Скандалото, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци,
гости
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, Кметски наместник, общинска администрация, гости, откривам редовното
заседание на Общински съвет Априлци на 25.04.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: В деловодството на Общински съвет са постъпили три
предложения от Кмета на общината:





Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение;
Предложение ДП-446/22.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на земи от Общински 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 2010г.);
Предложение ДП-447/23.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Кандидатстване на Църква „Света Параскева” – гр. Априлци
по подмярка 7.6 от Програмата за развитие ма селските райони 2014-2020г.;
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.

Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, г-н Председател, гости,
Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. е относно Отпускане на еднократна финансова помощ
за лечение на Мариянка Банкова Христова. Лицето не отговаря на всички условия,
определени в Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жителите
на община Априлци.
Предложение ДП-446/22/04/2019г. е относно Предоставяне на земи от
Общински 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 2010г.)
Предложение ДП-447/23.04.2019г. е относно Кандидатстване на Църква „Света
Параскева” – гр. Априлци по подмярка 7.6 от Програмата за развитие ма селските
райони 2014 - 2020г. Искането е от църковното настоятелство, тъй като Общински
съвет трябва да се прозинесе за значимостта на обекта и съответно да бъде ли или да не
бъде финансиран по Програмата за развитие ма селските райони 2014-2020г.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения за допълнение на дневния
ред? Няма.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП447/23.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно
Кандидатстване на Църква „Света Параскева” – гр. Априлци по подмярка 7.6 от
Програмата за развитие ма селските райони 2014-2020г., да влезе в дневния ред:
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП446/22.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно
Предоставяне на земи от Общински 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 2010г.), да влезе в дневния ред:
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с Вх. №927/19.04.2019г.
от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Отпускане на еднократна
финансова помощ за лечение, да влезе в дневния ред:
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Предложение ДП-441/11.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно План за развитие на социалните услуги на Община Априлци
за 2020г.
2. Предложение ДП-442/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план - план за регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т.
159 във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение
на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV419, кв. 79, кв. Видима, гр. Априлци.
3. Предложение ДП-443/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план - план за регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218 и промяна на ПУП
за озеленени площи, които не са реализирани във връзка с издаване на
разрешение за изработване на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв. Видима, гр. Априлци.
4. Предложение ДП-444/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла
река.
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5. Предложение ДП-445/15.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел
123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост.
6. Предложение ДП-447/23.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Кандидатстване на Църква „Света Параскева” – гр. Априлци
по подмярка 7.6 от Програмата за развитие ма селските райони 2014-2020г.
7. Предложение ДП-446/22.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на земи от Общински 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 2010г.).
8. Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
9. 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 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-441/11.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно План за развитие на социалните услуги на Община
Априлци за 2020г.
2. Предложение ДП-442/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план - план за регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150,
152, 158 до о.т. 159 във връзка с издаване на разрешение за изработване на
проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418, VIII417, X-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима, гр. Априлци.
3. Предложение ДП-443/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план - план за регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218 и
промяна на ПУП за озеленени площи, които не са реализирани във връзка
с издаване на разрешение за изработване на проекта за изменение на ПУППРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв. Видима, гр. Априлци.
4. Предложение ДП-444/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв.
Зла река.
5. Предложение ДП-445/15.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в
подотдел 123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и транспорт до
обекти публична общинска собственост.
6. Предложение ДП-447/23.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Кандидатстване на Църква „Света Параскева” – гр.
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Априлци по подмярка 7.6 от Програмата за развитие ма селските райони
2014-2020г.
7. Предложение ДП-446/22.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на земи от Общински 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 2010г.).
8. Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-441/11.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2020г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н Председател, предложението е
относно План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2020г. В
таблицата е описано какво предлагаме да се запази като услуга. Дом за стари хора
„Ганка и Георги Събеви” – капацитет 30бр., - държавно делегирана дейност е.
Обществена трапезария – капацитет 60бр.- социална услуга, местна дейност. Дневен
център за пълнолетни лица с увреждания – капацитет 20бр., отново държавна
делегирана дейност. Клубове на пенсионера – 6бр. Еднократна финансова помощ
също. Личен асистент и домашен помощник – 85 потребители, 44 лични асистенти и 1
домашен помощник, държавно делегирана дейност са. Договорите са до края на месец
август. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, г-н Пенков, да
представи становище.
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги
общински съветници, 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, Предложение ДП441/11.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно План за
развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2020г.:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №550
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:
Приема План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2020г.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-442/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за
регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т. 159 във връзка с
издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима, гр.
Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Процедура
по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация за улица
между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т. 159 във връзка с издаване на разрешение за
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418,
VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима, гр. Априлци. Със заявление вх.
№АУ-03-02-380/11.04.2019г. от Петко Павлов Павлов, Румен Павлов Павлов и Неделя
Костова Павлова е поискано допускане
на изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419 от кв. 79, кв. Видима, гр.
Априлци и изменение на УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ между о.т. 142 през о.т.150, 152, 158
до о.т.159, кв. Видима, гр. Априлци, с което ПИ с идентификатор 52218.547.309 се
обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ VII-309 от кв.79 като
регулационните граници се поставят в съответствие с имотните граници.
Поземлен имот с идентификатор 52218.548.55 е собственост на Петко Павлов
Павлов, Румен Павлов Павлов и Неделя Костова Павлова с документ за собственост н.а. №161, т.III, д. №455, с вх. рег.№704/2015г. на Служба по вписванията гр.Троян.
Към заявлението са приложени документ за собственост, скица №15-7207220.02.2017 г. издадена от СГКК – Ловеч; задание за изменение на ПУП-ПРЗ по чл.125
от ЗУТ, скица извадка от плана за регулация на имота от 1981г. и скица - предложение
за изменение на ПУП-ПРЗ.
По действащият Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) на кв Видима, гр Априлци от поземлен имот с идентификатор
52218.547.309 са обособени заедно с части от ПИ с идентификатори 52218.547.307 и
52218.547.310 два урегулирани поземлени имоти УПИ VII и X от кв.79 като части от
него са засегнати от предвидена но неприложена улична регулация между 142 през
о.т.150, 152, 158 до 159, а друга част e предвидена за пешеходна улица.
Заявеното искане на собствениците /възложители/ е ПИ с идентификатор
52218.547.309 да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ VII309 като регулационните граници се поставят в съответствие с имотните граници,
което налага промяна на уличната регулация на улица между о.т.142 през о.т.150, 152,
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158 до о.т.159 като се запази ширината на напречния профил на улицата по одобрен
регулационен план от 8,0м и същата се съобрази с трасето на съществуващата улица и
с имотните граници на поземлените имоти, които се обслужват от нея и се премахне
предвидената пешеходна улица минаваща през поземлениия имот.
За новообособения урегулиран поземлен имот УПИ VII-309 от кв.79 да се
запази предназначението по действуващия застроителен план на кв. Видима, гр.
Априлци - „за жилищно застрояване с малка височина“.
Сроковете по чл. 208 от ЗУТ за прилагане на плана по отношение на
дворищната регулация и прилагането на предвижданията за изграждането на елементи
на техническата инфраструктура са изтекли, а по одобрената кадастрална карта
имотните граници не съвпадат с регулационните граници, тъй като действуващия
регулационен план е одобрен при друга кадастрална основа, поради което
възложителят има правата по чл.134, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ.
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, Кметски наместник,
уважаеми колеги, гости, общинска администрация, становището на комисията –
гласували 3/трима/ общински съветници, 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, Предложение ДП442/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура
по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация за улица
между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т. 159 във връзка с издаване на разрешение за
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418,
VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима, гр. Априлци:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №551
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.6, ал.1 от ЗОС, във връзка чл.124а, ал.2,
чл.134, ал.2,т.1 и т.2 и чл.208, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие за допускане изменение на ПУП – ПР за изменение на
уличната регулация улица между о.т.142 през о.т.150, 152, 158 до о.т.159 като се
запази ширината на напречния профил на улицата по одобрен регулационен план
от 8,0м и същата се съобрази с трасето на съществуващата улица и с имотните
граници на поземлените имоти, които се обслужват от нея, както и премахването
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на предвидената по действуващ регулационен план пешеходна улица, минаваща
през поземления имот, които не са реализирани във връзка с издаване на
разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима,
гр. Априлци по реда на 124а, ал.2 от ЗУТ.
2. Одобрява техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУППРЗ, съставено от възложителя.
3. 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 и Наредба № РД-02-20-2 от
20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната
система на урбанизираните територии
4. Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108,
ал.2 от ЗУТ.
5. 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.124я, ал.2 и чл.124б от ЗУТ.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-443/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за
регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218 и промяна на ПУП за озеленени площи,
които не са реализирани във връзка с издаване на разрешение за изработване на
проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв.
Видима, гр. Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Младен Пелов: Предложението е относно Процедура по допускане
изменение на подробен устройствен план - план за регулация за улица между о. т. 216
до о. т. 218 и промяна на ПУП за озеленени площи, които не са реализирани във връзка
с издаване на разрешение за изработване на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв. Видима, гр. Априлци.
Със заявление вх. №АУ-03-02-342/04.04.2019г. от Христина Мичева Тотева е
поискано допускане изменение на НА ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV,
кв.81 И УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ между о.т. 216 и о.т.218, кв. Видима, гр. Априлци, с
което ПИ с идентификатор 52218.548.55 се обособи в самостоятелен урегулиран
поземлен имот – УПИ III-55 като регулационните граници се поставят в съответствие
с имотните граници.
Поземлен имот с идентификатор 52218.548.55 е собственост на Христина
Мичева Мичева /Тотева/ с документ за собственост - н.а. №9, т.III, д. №470, с
вх.рег.№712/2004г. на Служба по вписванията гр. Троян, н.а. №115, т. VII, д. №1527,
вх.рег. №2039/2003г. на Служба по вписванията гр. Троян.
Към заявлението са приложени документ за собственост, скица №15-8635128.02.2017 г. издадена от СГКК – Ловеч; задание за изменение на ПУП-ПРЗ по чл.125
от ЗУТ, скица извадка от плана за регулация на имота от 1981г. и скица - предложение
за изменение на ПУП-ПРЗ.
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По действащият Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) на кв Видима,, гр Априлци от поземлен имот с идентификатор
52218.548.55 са обособени заедно с части от 52218.548.54 и 52218.548.56 два
урегулирани поземлени имоти УПИ III и IV от кв.81 като части от него са засегнати от
предвидена но неприложена улична регулация между о.т. 216 и о.т.218 а друга част се
придава към урегулиран поземлен имот с предназначение „за озеленяване“.
Заявеното искане на собствениците /възложители/ е ПИ с идентификатор
52218.548.55 да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ III-55
като регулационните граници се поставят в съответствие с имотните граници , което
налага промяна на уличната регулация на улица между о.т. 216 и о.т.218 като се запази
ширината на напречния профил на улицата по одобрен регулационен план от 5,0м и
същата се съобрази с трасето на съществуващата улица и с имотните граници на
поземлените имоти, които се обслужват от нея както и изменение на предвижданията в
подробния устройствен план за част от имота за озеленени площи .
За новообособения урегулиран поземлен имот УПИ III-55 от кв.81 да се запази
предназначението по действуващия застроителен план на кв. Видима, гр Априлци - „за
жилищно застрояване с малка височина“
Сроковете по чл.208 от ЗУТ за прилагане на плана по отношение на дворищната
регулация и прилагането на предвижданията за изграждането на елементи на
техническата инфраструктура, както и тези за предвидени за озеленени площи по
чл.61, ал.4 от ЗУТ са изтекли, а по одобрената кадастрална карта имотните граници не
съвпадат с регулационните граници, тъй като действуващия регулационен план е
одобрен при друга кадастрална основа, поради което възложителят има правата по
чл.134, ал.2, т.1и т.2 от ЗУТ.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
М. Пенков: Гласували 3 /трима/ общински съветници, 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: Аз искам да се изкажа по точката. Собственикът е
собственик на 1128кв.м., а целият имот е 3253кв.м. Няма съсобственост с никого по
скицата от кадастъра от 2017г. Предлагам да извикаме техническа служба да разяснят.
Също така сградите, които са по скица от 1993г. не отговарят на сградите, които са в
момента по кадастрална карта.
Инж. Д. Кокошаров: Давам 10 мин. почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Възобновявам заседанието.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да дадем думата на гл. арх. Костадинова,
моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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Гл. арх. Д. Костадинова: В кадастъра е вписан целия имот. Има нотариален акт за
дарение от 1880кв.м. и друг 1128кв.м. Просто не са вписани всички документи за
собственост. Първият акт от 93г. не е вписан.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП443/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура
по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация за улица
между о. т. 216 до о. т. 218 и промяна на ПУП за озеленени площи, които не са
реализирани във връзка с издаване на разрешение за изработване на проекта за
изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв. Видима, гр.
Априлци:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №552
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл.6, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.62а, ал.4,
чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2,т.1 и т.2 и чл. 208, ал.1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.
Дава съгласие за допускане изменение на ПУП – ПР за изменение на
уличната регулация улица между о.т 216 до о.т. 218, като се запази ширината на
напречния профил на улицата по одобрен регулационен план от 5,0м и същата се
съобрази с трасето на съществуващата улица и с имотните граници на
поземлените имоти, които се обслужват от нея, както и промяна
предназначението на част от ПИ 52218.548.55 предвиден в подробния устройствен
план за озеленени площи, които не са раализирани във връзка с издаване на
разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.548.55, УПИ III и IV, кв.81, кв. Видима, гр. Априлци по реда на 124а, ал.2 от
ЗУТ.
2. Одобрява техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУППРЗ, съставено от възложителя.
3. 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 и Наредба № РД-02-20-2 от
20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната
система на урбанизираните територии.
4. Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108, ал.2
от ЗУТ.
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5. 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.124я, ал.2 и чл.124б от ЗУТ.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-444/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла река.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Заустване на
отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла река. Постъпило е Заявление с Вх.
№148/14.02.2019 г. от “Свежо пране” ЕООД, със седалище - гр.Априлци, кв.Зла река,
пл.“Марин Сяров” №4, представлявано от г-н Матей Христов Матев за разрешение за
заустване на отпадни води след пречиствателна станция съгласно условията на
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
повърхностни води в съществуваща вада, представляващ имот №52218.512.44 по КК
на гр. Априлци - публична общинска собственост. Съгласието е необходимо във връзка
с разпоредбите чл.46, ал.2, т.3 и чл.56, ал.4 от Закон за водите, за издаване на
разрешително за заустване на отпадни води в повърхностни води обект от Басейнова
Дирекция - Плевен, за промишлено водоснабдяване за обществена пералня, находяща
се в ПИ с идентификатор 52218.512.543, гр. Априлци, кв.3ла река.
С Решение №121 от Протокол: №17 от 26.07.2012 г., Общински съвет Априлци
е дал своето съгласие “Свежо пране” ЕООД, да ползва съществуващо съоръжение вада в кв.Зла река, представляващ имот №52218.512.44 по КК на гр. Априлци публична общинска собственост, за заустване на отпадни води след пречиствателна
станция на обществена пералня, съгласно условията и срока на действие на
Разрешително за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект р. Видима,
което следва да бъде издадено от Директора на Басейнова Дирекция Дунавски район с
център Плевен. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
Б. Беров: Гласували 3/трима/ общински съветници, от които три „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-444/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла река:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
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Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №553
На основание чл.21. ал.1. т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във вързка с чл.60. ал.2. т.3 от Закона за водите,
Общинският съвет - Апрцлци
РЕШИ:
Дава съгласие на “Свежо пране” ЕООД, ЕЙК 200609430, със седалище
гр.Априлци, кв.Зла река, пл.“Марин Сяров” №4 за ползване на съществуващо
съоръжение - вада в кв.Зла река, представляващ имот с идентификатор
52218.512.44 по КККР на гр.Априлци - публична общинска собственост, за
заустване на отпадни води/след пречиствателна станция на обществена пералня,
съгласно условията и срока на действие на Разрешително за заустване на
отпадни води в повърхностен воден обект р. Видима, което следва да бъде
издадено от Директора на Басейнова Дирекция Дунавски район с център Плевен.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-445/15.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ч” , извоз на
дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска
собственост.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Възлагане
добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ч”, извоз на дървесината до
временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост. Става въпрос
за новия отоплителен сезон 2019-2020г. Към настоящия момент запасите за отопление
на административните сгради, детски градини, училища, читалища, пенсионерски
клубове, дом за стари хора и дневен център са съвмсем малко и предлагам навреме да
бъде проявена процедурата. Изчислена е максимални конкурсна цена в размер на 56,00
лв. на плътен куб.м. без ДДС. Търгът е падащ. Който даде най – малко, той ще спечели.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
Б. Беров: Гласували 3/трима/ общински съветници, от които три „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-445/15.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ч” , извоз на
дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска
собственост:
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”
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №554
На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл. 10, ал.1, т.1 , чл12 , чл15,
ал.4, т.9, ал.9, т.1 и чл.71 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска
собственост и ползването на дървесни и недървесни продукти от тях и чл.27 от
Наредбата за реда за управление на горски територии- собственост на община
Априлци , Общински съвет Априлци реши:

1.

Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура чрез
открит конкурс за възлагане добива на стояща дървесина на корен в
отдел 123”ч”,извоза но дървесината до временния склад и транспорт до
обекти публична общинска собственост , в размер на 495 плътни куб.
метра.

2.

Определя максимална конкурсна цена без ДДС на един плътен куб.
метър в размер на 56лв. без ДДС.

3. Критерии за класиране на офертите - най-ниска цена.
4. Добитата и извозена до временен склад дървесина да се използва за
задоволяване нуждите от дърва за огрев за отопление на сгради или
отделни

помещения

в

тях

-

публична
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общинска

собственост:

административни

сгради,

детски

градини,

училища,

читалища,

пенсионерски клубове, дом за стари хора и дневен център.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-447/23.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Кандидатстване на Църква „Света Параскева” – гр. Априлци по подмярка
7.6 от Програмата за развитие ма селските райони 2014-2020г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно
Кандидатстване на Църква „Света Параскева” – гр. Априлци по подмярка 7.6 от
Програмата за развитие ма селските райони 2014-2020г. Трябва да издадем документ,
че това строителство е значимо за нашата история.
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. подпомага
проекти, които допринасят за подобряване средата за живот в населените места на
селските райони.
Съгласно Наредба №6 от 28.03.2016 г. издадена то Министъра на земеделието и
храните, за прилагане на подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на
селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност,
включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за
повишаване на екологичната информираност ", от мярка 7 "Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020 г., в условията и реда за
предоставяне на финансова помощ, са допустими за подпомагане дейности свързани с
реконструкция, реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване
на прилежащите пространства, включително вертикална планировка.
Съгласно чл. 6 от наредбата по подмярката за подпомагане могат да
кандидатстват местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически
лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица
по силата на чл. 10 от същия закон, разположени в общини от селските райони на
Република България, посочени в приложение № 4 от наредбата.
Църковното настоятелство на Църква „Света Параскева” - гр. Априлци е взело
решение за кандидатстване по подмярката.
Съгласно Приложение № 7 към чл. 28, ал. 1, кандидатстващата страна трябва да
представи Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на общинския план за развитие на Община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли питания, изказвания, предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме,
Предложение ДП447/23.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно
Кандидатстване на Църква „Света Параскева” – гр. Априлци по подмярка 7.6 от
Програмата за развитие ма селските райони 2014-2020г.
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Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №555
На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, съгласно Общинския
план за развитие на Община Априлци през периода 2014 - 2020г„ Приоритет 4:
Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни,
социални и културни услуги, Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и
младежките дейности, Мярка 4.5.2. Обновяване, ремонт и оборудване на културни
институции, дейност - Възстановяване и опазване на религиозните храмове на
територията на община Априлци. Възстановяване на гробищна църква „Св.Параскева” паметник на културата с национално значение, Общински съвет Априлци

РЕШИ:
1. Декларира, че дейностите по проекта на Църква „Света Параскева” - гр.
Априлци отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община
Априлци за периода 2014 - 2020г.

ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-446/22.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на земи от Общински 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 2010г.).
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Председател,
предложението е относно Предоставяне на земи от Общински 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 2010г.). Съгласно §27. ал.2 от Преходнише и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗИД на ЗСП33).
Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на
едно от следните условия:
1.Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални
граници;
2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде
възстановена;
Това предложение вече е внясяно. Беше върнато за нанасяне на на един път. В
тази връзка предлагаме да завърши и тази процедура за възстановяване на този имот.
Благодаря Ви.
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Излиза Тихомир Колев.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-446/22.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на земи от Общински 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 2010г.):
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”
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №556
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
ЦЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването ма земеделските земи (ДВ.
бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет - Априлци
РЕШИ:
ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Петър Петров Драганов ПИ с
1.
идентификатор 52218.172.80 по КККР на град Априлци, квартал Видима с площ 210
кв.м., с НТП „Овощна градина” в местността „Стоиловото-гъола”, актуван с
АЧОС № 2109/28.06.2018г., представляващ нов поземлен имот с проектен
идентификатор 52218.172.85 съгласно скица-проект №15-241987-20.03.2019 г. на
СГКК - Ловен;
ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Петър Петров Драганов ПИ с
2.
идентификатор 52218.172.81 по КККР на град Априлци, квартал Видима с площ 299
кв.м., с НТП „Овощна градина” в местността „Стоиловото-гьола”, актуван с
АЧОС № 2110/28.06.2018 г„ представляващ нов поземлен имот с проектен
идентификатор 52218.172.86, съгласно скица-проект № 15-242046-20.03.2019 г. на
СГКК - Ловеч;
След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на
3.
ОС”3”-Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за
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отписване на поземлени имоти с идентификатори 52218.172.80 и 52218.172.81 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”3”-Троян, ИРМ Априлци.
ПО ОСМА ТОЧКА
Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте, г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми общински съветници, предложението е относно
Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение. Постъпило е заявление
Мариянка Банкова Христова, относно отпускане на еднократна финансова помощ за
лечение. Лицето не отговаря на всички условия, определени с Правилник за отпускане
на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Г-н Чорбаджийски,
заповядайте.
П. Чорбаджийски: Уважаеми г-н Кмет, г-н Председател, колеги, няколко неща в
предоставените ни документи се набиват на очи. Първо, че лицето не отговаря на
условието да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Априлци.
Всички познаваме Мариянка и знаем, че е родена тук, така че този критерий може да го
преглътнем, но по – нататък в заявлението си тя посочва две суми за финансова помощ
– 200 или 300лв., а прилага само една касова бележка за 46лв. Така че тя не оправдава с
документи искането си. И най – тежкото несъответстви е това, че тя има непогасени
данъчни задължения за 162лв. Освен всичко друго се нарушава принципът на
солидарност. Тя не може да се издължи към общината, а общината трябва да й отпусне
финансова помощ. Считам че отпускането на тази помощ ще бъде незаконосъобразна.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания по този въпрос? И има ли
предложения каква сума да й бъде отпусната? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Аз предлагам предложението да бъде отложено за
следващото заседание. Имате ли изквания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с Вх. №927/19.04.2019г.
от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Отпускане на еднократна
финансова помощ за лечение, да бъде отложено за следващото заседание:
Гласували общо 9 общински съветници
5 „за”
0 „против”
4 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС отлага разглеждането на Писмо с
Вх.
№927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно
Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение за редовното заседание на
ОбС през месец юни.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, становища или
предложения? Г-н Начев, заповядайте.
Н. Начев: Уважаеми г-н Кмет, г-н Председател, колеги общински съветници,
предлагам да гласуваме да бъдат отпуснати по 50лв. по случай Великден за четиримата
ни ветерани, останали ни от войните – Иван Прангов, Лалю Ковачев, Георги Костовски
и Никола Виденов. Също така предлагам да бъдат отпуснати и 50лв. на Пенко
Димитров Мусев, който изчисти всичко около хижа Зора. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме: Общински съвет Априлци на
основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от ЗМСМА отпуска на Иван Прангов, Лалю Ковачев,
Георги Костовски, Никола Виденов и Пенко Мусев по 50 лв. по случай Великден.
Моля да гласуваме предложението на г-н Начев:
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №557
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
1. Отпуска на Иван Прангов, Лалю Ковачев, Георги Костовски, Никола
Виденов и Пенко Мусев по 50 лв. по случай Великден.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Красимира Коева
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