ПРОТОКОЛ №59
Днес, 30.05.2019г. 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, Пепа Колева,
Тотю Ненов
Отсъства: Стелиян Нунев, Младен Колев
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, Донка Чорбаджийска – ст.
спец. ТСУ, Павлин Петков – адвокат на община Априлци, гости
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, Кмет на кметство, Кметски наместник, общинска администрация, гости,
откривам редовното заседание на Общински съвет Априлци на 30.05.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: В деловодтсвото е постъпило Писмо с Вх.
№951/29.05.2019г. от г-н Стелиян Нунев, в което заявява, че няма да присъства на
заседанието, поради неотложен професионален ангажимент. Пожелава ползотворна
работа и се надява, че няма да дарим последния останал в Априлци самолет от
авиацията МИГ 17 Ф.
Имате ли предложения за допълнение на дневния ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Предложение с Вх. №917/08.04.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет - Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община
Априлци.
2. Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
3. Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 F.
4. Предложение ДП-448/15.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община
Априлци, предложения за изменение на плана и допусната техническа грешка в
решение №543 от протокол №57 от 28.03.2019г.
5. Предложение ДП-450/21.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на съгласие за отдаване под наем на помещение в
сграда с идентификатор 52218.530.411.2 от НЧ „Светлина-1895г.”
6. Заявление с Вх.№943/20.05.2019г., от Андрей Руменов Андреев, относно
възражение във връзка с изготвения проект за изработване на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с
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идентификатор 52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 по кадастрална карта на гр.
Априлци.
7. 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 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с Вх. №917/08.04.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет - Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община
Априлци.
2. Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
3. Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 F.
4. Предложение ДП-448/15.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община
Априлци, предложения за изменение на плана и допусната техническа грешка в
решение №543 от протокол №57 от 28.03.2019г.
5. Предложение ДП-450/21.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на съгласие за отдаване под наем на помещение в
сграда с идентификатор 52218.530.411.2 от НЧ „Светлина-1895г.”
6. Заявление с Вх.№943/20.05.2019г., от Андрей Руменов Андреев, относно
възражение във връзка с изготвения проект за изработване на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот
с идентификатор 52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 по кадастрална карта на
гр. Априлци.
7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с Вх. №917/08.04.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет - Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за
изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, гости
предложението е относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и
опазване на зелената система на територията на община Априлци. Имаме протест от
Окръжна прокуратура – Ловеч за Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Априлци. Някои членове не отговарят на сегашното
законодателството. Предложението е да изменим текста в Глава VI, Чл.47, ал.3 и да
отменим в Глава VI, Чл.48, ал.2, т.2 и т.3. 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, Кмет на кметство,
Кметски наместник, уважаеми колеги общински съветници, администрация, гости,
становището на комисията – гласували 6/шест/ общински съветници, от които шест
„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 с Вх.
№917/08.04.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и
опазване на зелената система на територията на община Априлци:
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №558
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Априлци, като:
1. Изменя в Глава VI, Чл.47, ал.3
Било: “Чл.47, (3) Въз основа на акта за установяване на
административно нарушение кметът на общината или оправомощено от него
лице издава наказателно постановление.”
Става: “Чл.47, (3) Въз основа на акта за установяване на
административно нарушение, кметът на общината издава наказателно
постановление.”
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2. Отменя в Глава VI, Чл.48, ал.2, т.2 и т.3
“Чл.48, (2) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на потежко наказание лице, което:
2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени
площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
3. развежда кучета или други домашни животни, извън определените
в зелени площи места или не събира техните екскременти;”
ПО ВТОРА 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: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е за
отпускане на еднократна финасова помощ за лечние на Мариянка Христова. Лицето не
отговаря на всички критерии. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
М. Пенков: По време на комисията имаше предложение от г-н Чорбаджийски
сумата, която да бъде отпусната да е в размер на 50лв. и от гласували 6 /шест/
общински съветници, пет „за”, нула „против” и един „въздържал се”, комисията прие
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли предложения, изказвания по тази точка? 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:
Гласували общо 9 общински съветници
8 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №559
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 4 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 50 /петдесет/ лева на
Мариянка Банкова Христова.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 F.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Младен Пелов: Дами и господа, предложението е относно Предоставяне на
бракуван самолет МИГ 17 F. В общинска администрация - Априлци постъпи Заявление
с вх. №520 от 15.05.2019г. от инж. Тодор Веселинов Попов с желание да придобие
самолет МИГ 17 F, разположен в общински недвижим имот в квартал Зал река на град
Априлци с идентификатор 5218.512.12 - бившата детска градина в квартала, за да го
реставрира. Самолетът не е заведен счетоводно. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
М. Пенков: Гласували 6 /шест/ общински съветници, от които два „за”, нула
„против” и четири „въздържали се”, комисията не прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Заповядайте, г-н
Чорбаджийски.
П. Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми
колеги, дарителството е едно добро, благородно дело. То е израз на щедрост и
добронамереност. Смятам, че ако предоставим самолета наистина ще сторим добро
дело, тъй като той ще бъде възстановен и съхранен за поколенията. Пиемащият
дарението няма да вземе самолета за него, а ще бъде експониран в Тетевен. Наистина
след време ако остане тук ше се превърне в един боклук. Няма да има и кой да го
вземе, защото този метал не се изкупува за вторични.
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам 10 мин. почивка, за да обсъдите тази точка,
защото този въпрос е специфичен.
Инж. Д. Кокошаров: Възобновявам заседанието.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли предложения, изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 F:
Бранимир Беров- „въздържал се”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „против”
Мартин Пенков – „против”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „против”
Тихомир Колев – „въздържал се”
Тотю Ненов – „въздържал се”
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Гласували общо 9 общински съветници
3 „за”
3 „против”
3 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване ОбС Не приема Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Предоставяне на бракуван
самолет МИГ 17 F.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-448/15.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци,
предложения за изменение на плана и допусната техническа грешка в решение №543
от протокол №57 от 28.03.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми г-н Председател, общински съветници, гости,
предложението е относно Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци, предложения за изменение на плана и допусната техническа грешка
в решение №543 от протокол №57 от 28.03.2019г. Допусната е техническа грешка в
предложение ДП-436/15.03.2019г. на т.16, следователно и в решение №543 от
Протокол №57/28.03.2019г. Трябва да се замени населеното място с. Драшкова поляна
със с. Скандалото, област Ловеч. 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, Кмет на кметство,
Кметски наместник, уважаеми колеги, гости, общинска администрация, становището
на комисията – 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 ДП448/15.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Доклад за
изпълнението на общия устройствен план на община Априлци, предложения за
изменение на плана и допусната техническа грешка в решение №543 от протокол №57
от 28.03.2019г.:
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №560
На основание изложеното, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и
чл.127, ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ
и чл.62,ал.2 от АПК, предлагам на Общински съвет Априлци да вземе следното:
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във
връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 66771.1.4. и части от
поземлени имоти с дентификатори 66771.38.6 и 66771.1.2 по кадастралната карта
на с. Скандалото, съгласно приложените задания. След изпълнение на
изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе
за одобряване от Общински съвет- Априлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6
от ЗУТ.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-450/21.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на съгласие за отдаване под наем на помещение в сграда с
идентификатор 52218.530.411.2 от НЧ „Светлина-1895г.”
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно
Предоставяне на съгласие за отдаване под наем на помещение в сграда с
идентификатор 52218.530.411.2 от НЧ „Светлина-1895г.” Община Априлци е
собственик на сграда с идентификатор 52218.530.411.1, гр. Априлци, кв. ЦЕНТЪР, с
функционално преназначение: „Сграда за култура и изкуство, брой етажи 2, застроена
площ 784 кв.м., и Сграда 52218.530.411.2, гр. Априлци, кв. ЦЕНТЪР, с функционално
преназначение: „Сграда за култура и изкуство”, брой етажи 2, застроена площ 163 кв.м.
Части от сградите са предоставени за безвъзмездно ползване по реда на Закона
за Народните читалища с договор на Народно читалище „Светлина - 1895” град
Априлци. Проведено е заседание на читалищното настоятелство на НЧ „Светлина 1895” и е взето решение под точка №5 решение за отдаване под наем стая от 15 кв.м.,
първи етаж вход библиотека за фризьорски салон с наем в размер на сто и петдесет
лева месечно. 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. Аз правя
самоотвод, тъй като съм член на читалищното настоятелство. Моля зам. председателят
на Общински съвет да проведе гласуването.
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М. Пенков: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно, Предложение
ДП-450/21.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно
Предоставяне на съгласие за отдаване под наем на помещение в сграда с
идентификатор 52218.530.411.2 от НЧ „Светлина-1895г.”:
Бранимир Беров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №561
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Дава свето съгласие за отдаване под нам на помещение от 15 кв.м.,
находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор 52218.530.411.2, гр.
Априлци, кв. ЦЕНТЪР, с функционално предназначение: „Сграда за култура и
изкуство”, брой етажи 2, застроена площ

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Заявление с Вх.№943/20.05.2019г., от Андрей Руменов Андреев, относно възражение
във връзка с изготвения проект за изработване на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 по кадастрална карта на гр. Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, заявлението с Вх.№943/20.05.2019г. е
от Андрей Руменов Андреев, относно възражение във връзка с изготвения проект за
изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУППРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 по
кадастрална карта на гр. Априлци. Този въпрос го дискутираме още от септември
месец миналата година, за да стигнем в края на краищата до разделяне на общинския
имот на парцели, които евентуално да се продадат. За част от общинския имот, който
се намира непосредствено около имота на г-н Андреев, да се направи нов ПУП и да му
продадем имота, за да може той да разшири своя бизнес. Господина явно не е имал
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предвид да закупи тази част, защото в момента е внесъл жалба срещу улицата. Моето
предложение е общински съвет да отмени своето решение №505 от Протокол
№54/31.01.2019г. и на следващото редовно заседание да подготвим предложение, с
което улицата ще мине по регулационния имот на границата на господина, планът е в
сила, не може да обжалва това. Единият от имотите ще стане малко по – голям,
отколкото е в момента, но за всичко това геодезиста трябва да подготви нова папка.
ПУП-а на база, на който са построени неговите къщички, ще остане в сила. И
уширението на пътя, което е като площад на Паздерите, ще си остане публична
общинска собственост. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
Б. Беров: На комиситя предложих да се отмени Решение №505 от Протокол
№54/31.01.2019г. Гласували 3/трима/ общински съветници, от които три „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли питания, изказвания, предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Относно заявление с
Вх.№943/20.05.2019г., от Андрей Руменов Андреев, относно възражение във връзка с
изготвения проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.638.13 и части от ПИ
52218.638.4 по кадастрална карта на гр. Априлци, да отменим Решение №505 от
Протокол №54/31.01.2019г.:
Гласували общо 9 общински съветници
6 „за”
0 „против”
3 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №562
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общинският съвет – Апрцлци
РЕШИ:
1. Отменя Решение №505 от Протокол №54/31.01.2019г.
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ПО СЕДМА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, становища или
предложения?
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме да дадем думата на г-жа
Адриана Альошева Христова – собственик на траурна агенция в гр. Априлци:
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Г-жо Адриана Христова, заповядайте за изказване.
А. Христова: Уважаеми г-н Кмет, г-н Председател, общински съветници, искам
да знам какво ще правим с гробищните паркове? В нито един от тях няма място. В кв.
Зла река копаем върху скала. Не можем да достигнем нужните метри за поставяне на
ковчег. В кв. Острец гробището е във вода. Още на 40см. водата излиза. В кв. Ново
село няма нито едно свободно място. В кв. Видима сме започнали да копаем по алеите.
Те са три на брой. И по моите наблюдения точно за една година ще се запълнят. Нито
едно от гробищата не отговаря на наредбата на РИОКОЗ. Когато копаем в стар гроб,
ще Ви кажа скорошен пример, тялото си беше така както е сложено. Не може да го
пипам така. Минали са годините, след които имаме право да копаем, но трупът си е
останал неразложен. Аз се замислям дали да работя вече. Искам да вземете някакво
решение.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Красимира Коева

10

