29.11.2008г.
ПРОТОКОЛ №5
РЕШЕНИЕ
№6
На основание чл.24 от ЗМСМА Общински съветАприлци с 8 гласа “за”

Пепа
Костадинова Колева и 3 гласа „за” Иван Димитров Пиров от общо
присъстващи 11 общински съветници избира за Председател на Общински
съветАприлци за мандат 2007 г. – 2011 г. гжа Пепа Костадинова Колева.

13.12.2007 г.
ПРОТОКОЛ № 6
РЕШЕНИЕ
№7
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци реши да работи по

Правилника за организацията на дейността на ОбС /ПОДОС/ за мандат
20032007 г. до момента на избирането на нов Правилник за мандат 2007 
2011 г.
РЕШЕНИЕ
№8
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1 от ПОДОС, Общински съвет
Априлци реши до приемането на новия Правилник за организацията и

дейността на ОбС /ПОДОС/ за мандат 20072011 г. да не се избира Зам.
Председател на Общински съвет Априлци.
РЕШЕНИЕ
№9
На основание чл.21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци избира
временна комисия в състав:
Председател: Иван Димитров Пиров
Членове: Стелиян Нунев
Тихомир Кукенски
Димитър Кокошаров
Милка Христова
със задача до редовното заседание през м. Януари 2008 г. на ОбС –
Априлци да изготви проект на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска Администрация за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 10
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци избира състав
на постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие,
туризъм, евроинтеграция към Общински съвет Априлци за мандат 2007
2011 година, както следва:
Председател: Стелиян Нунев

Членове – Димитър Кокошаров
Цвятко Димитров
РЕШЕНИЕ
№ 11
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци избира състав

на постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска
собственост, екология и околна среда към Общински съвет Априлци за
мандат 20072011 година, както следва:
Председател – Тихомир Колев
Членове – Галин Иеремиев
Иван Пиров
РЕШЕНИЕ
№ 12
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци избира състав
на постоянната комисия по образование, здравеопазване, култура, религия,
спорт, социални дейности, международни връзки, обществен ред и
сигурност към Общински съвет Априлци, мандат 20072011 г., както
следва:
Председател – Тихомир Кукенски
Членове – Милка Христова
Диана Семова

27.12.2007 г.
ПРОТОКОЛ №7
РЕШЕНИЕ
№ 13
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на ЗОС Общински
съвет Априлци реши:

1.

2.

Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно
наддаване за срок от 4 години следния имот – частна
общинска собственост: помещение за административни
нужди от 8 кв.м., находящо се на ІІ етаж в „Битов
комбинат” – имот с кадастрален номер 52218.530.279.1 по
кадастралния план на гр. Априлци, кв. Център.
Кметът на общината да възложи изготвянето на начална
тръжна месечна наемна цена на лицензиран оценител и
проведе тръжната процедура.
РЕШЕНИЕ
№ 14

На основание чл. 21, ал.(1), т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци реши във

връзка с Решение № 334/27.04.2006 г., т. 2.1.1. и т. 2.1.2, допълнено с
Решение № 456/29.03.2007 г. на Общински съвет – Априлци да бъде
отпусната еднократна финансова помощ на Иван Иванов Петров, роден
на 01.11.2007 г. в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕ
№ 15
На основание чл. 21, ал.(1), т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци реши във връзка
с Решение № 334/27.04.2006 г., т. 2.1.1. и т. 2.1.2, допълнено с Решение №
456/29.03.2007 г. на Общински съвет – Априлци да бъде отпусната еднократна

финансова помощ на Яница Якимова Якимова, родена на 19.10.2007 г. в
размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
18.01.2008г.
ПРОТОКОЛ №8
РЕШЕНИЕ
№ 16
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на Общински съвет ПЕПА
КОСТАДИНОВА КОЛЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ Общински съвет Априлци
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание
на Общото събрание, той ще бъде заместван от ЦВЯТКО СТОЯНОВ
ДИМИТРОВ – общински съветник Общински съвет Априлци.
31.01.2008г.
ПРОТОКОЛ №9
РЕШЕНИЕ
№ 17
На основание чл. 21, ал.1,т.15 от ЗМСМА Общински съвет Априлци определя за

представители на Община Априлци в Общото събрание на регионалното
сдружение на общини “Централна Стара планина” др Младен Максимов
Пелов – кмет на Община Априлци, Пепа Костадинова Колева –
Председател на Общински съвет Априлци и Стойка Нонева Витанова –
Секретар Община Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 18
На основание чл. 21, ал./1/, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци реши във
връзка с Решение № 334/27.04.2006 г., т.2,1,1 и т. 2,1,2 допълнено с
Решение № 456/ 29.03.2007 г. на Общински съвет Априлци да бъде
отпусната еднократна финансова помощ на Петко Александров
Александров в размер на 1500.00 лв. /Хиляда и петстотин лв/
РЕШЕНИЕ
№ 19

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Априлци упълномощава

действащия кмет да представлява Община Априлци в Сдружението на
Възрожденските градове “Възраждане за ХХІ век”.
РЕШЕНИЕ
№ 20
Недвижим имот – частна собственост: търговско помещение от 37 кв.м.,
предверие – 12 кв.м., склад – 14 кв.м. и сервизно помещение от 8 кв.м.,
находящи се на първия етаж на двуетажна, масивна сграда, изградена в
имот с кад.№ 42218.512.379.1 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.
Зла река да се използва като пенсионерски клуб за жителите на квартала.
РЕШЕНИЕ
№ 21
На основание чл. 21, ал.1, т.9 във връзка с чл. 17, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински
съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци да проведе

необходимите преговори с фирма “ЕКОБУЛПАК” АД – гр. София за
организиране система за разделно събиране на отпадъци на територията на
Община Априлци.
Проектодоговорът да бъде разгледан на следващото заседание на
Общински съвет Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 22
На основание чл. 21, ал.,, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.19 от
НРПУРОИ да бъде отдадено под наем помещение след провеждане на търг с

явно наддаване помещение за магазин от 20 кв.м. и склад със санитарно
помещение от 9 кв.м., находящи се на приземния етаж от северозападната
страна на блок “Стара планина” с кадастрален № 51218.530.527.1.11 по
кадастрална карта на кв. Център за срок от 4 години, за който е съставен
акт за частна общинска собственост № 1/06.01.1997 г.
Кметът на общината да възложи на лицензиран оценител изготвяне
на начална тръжна цена и да проведе тръжна процедура.
РЕШЕНИЕ
№ 23
Утвърждава основни месечни заплати считано от 15.11.2007 г. както
следва
На Кмета на Община Априлци
1147 лв.
и допълнително възнаграждение за прослужени години в размер на 1
% / един процент/ върху основната месечна заплата за всяка прослужена
година.
РЕШЕНИЕ
№ 24
Утвърждава основни месечни заплати считано от 15.11.2007 г. както
следва
На Кмета на с. Велчево
314 лв.

и допълнително възнаграждение за прослужени години в размер на 1
% / един процент/ върху основната месечна заплата за всяка прослужена
година.
РЕШЕНИЕ
№ 25
Приема доклада на ликвидатора гжа Недка Топалова и
окончателния баланс на”Юмрукчал” ЕООД относно приключване на
ликвидацията и заличаване на дружеството от Търговския регистър.
РЕШЕНИЕ
№ 26
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
първа – “Общи положения” на проекта за правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 27
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
втора – “Конструиране на Общинския съвет” на проекта за правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 28
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
трета – “Ръководство на общински съвет” на проекта за правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 29
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
четвърта – “ Общински съветник” на проекта за правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 30
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
пета – “Поведение на общинския съветник. Конфликт на интереси” на
проекта за правилник за организацията и дейността на Общинския съвет за
мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 31
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
шеста – “Групи на общинските съветници” на проекта за правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 32

Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава

седма – “Комисии на общински съвет” на проекта за правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 33
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
осма – “Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общински
съвет” на проекта за правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 34
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема

Глава девета – “Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и
други актове на общинския съвет” на проекта за правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 35
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
десета – “Контрол върху актовете на Кмета на общината, издадени в
изпълнение на актовете на Общинския съвет” на проекта за правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 36
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
единадесета – “Взаимодействие между Общинския съвет и Общинска
администрация” на проекта за правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 37
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
дванадесета – “Общинско сътрудничество ” на проекта за правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 38
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
тринадесета – “ Международни връзки” на проекта за правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 39
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема Глава
четиринадесета – “Преходни и заключителни разпоредби” на проекта за
правилник за организацията и дейността на Общинския съвет за мандат
20072011 г.

РЕШЕНИЕ
№ 40
Във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съветАприлци приема

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация при Община
Априлци за мандат 20072011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 41
На основание чл. 48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 48 , ал. 1 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация при Община Априлци за мандат 20072011 г.

Общински съвет Априлци избира състав на Комисията по бюджет и
финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, образование,
здравеопазване, култура, религия и социални дейности както следва:
Стелиян Нунев,
Димитър Кокошаров,
Милка Христова,
Тихомир Кукенски,
Галин Иеремиев
Р Е Ш Е Н И Е:
№ 42
На основание чл. 48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 48 , ал. 1 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация при Община Априлци за мандат 20072011 г.

Общински съвет Априлци избира състав на Комисията по
териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и
околно среда, спорт, международни връзки, обществен ред и сигурност
както следва:
Милка Христова
Стоянка Димова
Тихомир Кукенски
Тихомир Колев
Галин Ангелов
РЕШЕНИЕ
№ 43
На основание чл. 48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 50 , ал.31 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация при Община Априлци за мандат 20072011 г.

Общински съвет Априлци избира ръководство на Комисията по
бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция,
образование, здравеопазване, култура, религия и социални дейности както
следва:
Димитър Кокошаров – Председател
Стелиян Нунев – Секретар

РЕШЕНИЕ
№ 44
На основание чл. 48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 50 , ал.31 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация при Община Априлци за мандат 20072011 г.

Общински съвет Априлци избира ръководство на Комисията по
бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция,
образование, здравеопазване, култура, религия и социални дейности както
следва:
Тихомир Колев Председател
Тихомир Кукенски Секретар
ПРОТОКОЛ № 10
28.02.2008г.
РЕШЕНИЕ
№ 45
На основание чл. 1, ал.2 от ЗМДТ Общински съвет Априлци приема

Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на
територията на община Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 46
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА , във връзка с чл. 6,чл. 7 и чл. 8 от
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), ,Общински съвет Априлци актуализира

Наредба № 16/ 25. 02. 2003 г. за определяне и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци като
прави следните изменения :
І. Изменение в раздел VІ  Такси за технически услуги
В чл. 32./1/ :
2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване 
20 лв.
5.за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториалното и селищното устройство  10.00 лв;
7. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за
търговия  маси, павилиони, кабини и други  20.00 лв;
8.за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения в тях – 20.00 лв;
10.за изменение на ПУП по искане на пряко заинтересованите собственици
20.00 лв;
11.за изменение на ПУП по предложение на на съда във връзка с дела за
делба на имоти –20.00 лв;
14. за разглеждане на проекти за строителство, подробни
градоустройствени планове и други от Общински експертен съвет:
 за жилищни сгради – 50.00 лв;

ІІ. Изменение в раздел VІІ  Такси за административни услуги
В чл. 34. :
1. за издаване на удостоверение за наследници – 2.00 лв;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена 1.00 лв;
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за
смърт 1.00 лв;
4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за
граждански брак, както и за повторно издаване на преписизвлечение от
акт за смърт – 2.00 лв;
6. за издаване на удостоверение за семейно положение – 2.00 лв;
7. за издаване на удостоверение за родствени връзки –2.00 лв;
10. за заверка на поканадекларация за частно посещение в Република
България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от
тях са от българска народност –2.00 лв;
12. за всички други видове удостоверения по искане на граждани –2.00 лв;
ІІІ. Изменение в Приложение №1  Списък с видовете услуги и
цени за тях
№ по Вид услуга
ред
10

11
12
13
14

Одобряване и узаконяване на инвестиционни
проекти:
сгради с РЗП до 200 кв.м.
сгради с РЗП над 200 кв.м.
удостоверение за търпимост на основание §
16, ал.1 от ЗУТ за строежи, сграден до 07.04.87
г.
Удостоверение за реално обособени части на
сгради/чл.202 от ЗУТ/
Удостоверение за отстояние на търговски
обект от здравно, детско и учебно заведение
В/ Регистриране въвеждането в експлоатация
на строежите и издаване на удостоверения за
въвеждане в експлоатация по чл.177, ал.3 от
ЗУТ:
 за обекти с РЗП до 200 кв.м.

0.80 лв./кв.м
1.00 лв./кв.м
10 лв./бр
10 лв./бр
10 лв./бр

200 лв.

 за обекти с РЗП от 200 до 400 лв.
1000 кв.м

17

 за обекти с РЗП над 1000 500 лв.
кв.м.
Услуга с багер
40.00 лв./час

18
19
20
26
27
28
44

Услуга с фадром
Косене с коса
Косене с тревокосачка
Услуги за погребения
 ковчег заедно с кръста

30 лв./час
15 лв./дка
10 лв./дка
35.00 лв.

Транспортна услуга с микробуси Мазда и 0.90 лв/км
Мерцедес
Транспортна услуга с лекотоварен автомобил 1.20 лв/км
УАЗ, лекотоварен автомобил Мерцедес
Услуга с линейка “Мерцедес” / Нова /
 0,90 лв/км.
РЕШЕНИЕ
№ 47
На основание чл. 21, ал./1/, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци

реши във връзка с Решение № 334/27.04.2006 г., т.2,1,1 и т.н. 2,1,2

допълнено с Решение № 456/ 29.03.2007 г. на Общински съвет Априлци да
бъде отпусната еднократна финансова помощ на Тихомир Младенов
Тихов в размер на 1500.00 лв. /Хиляда и петстотин лв/
РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл. 21, ал.1 т.23 и съгласно решение № 334/ 27.04.2006 г. т 1.1.3. на
Общински съвет Априлци отпуска еднократна помощ в размер на 300 лв. на

Рада Георгиева Лалева гр. Априлци , кв. Острец, ул. «Русалийски проход»
№ 47 за възстановяване на щети от възникнал пожар.
РЕШЕНИЕ
№ 49
На основание чл.21, ал.1,т.19 във връзка с чл. 17, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински
съвет Априлци дава съгласие за :

1.Кандидатстване пред Междуведомствената експертна комисия по
старите пестициди към Министерството на земеделието и продоволствието
за отпускане на парични средства под формата на безвъзмездна помощ за
реализация на проект «Събиране и обезвреждане на негодни за употреба
пестициди на територията на Община Априлци», заложено в
приоритетните дейности на Общинската програма за управление на
дейностите по отпадъците.
В случай на отказ на финансиране на Проекта «Събиране и
обезвреждане на негодните за употреба пестициди на територията на
Община Априлци» Общински съвет Априлци дава съгласие за:
1. Кандидатстване пред ПУДОС за отпускане на парични средства
под формата на безвъзмездна помощ за реализация на проект «Събиране и
обезвреждане на негодните за употреба пестициди по технологията на
БалБок и постоянното им съхраняване в контейнери «ББ куб» на

територията на Община Априлци», заложено в приоритетните дейности на
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.
2. Разполагането на запълнените с пестициди «ББ кубове» да бъде
на отреденият за целта в момента имот общинска собственост с № 8047, в
землището на кв. Острец, гр. Априлци, на който към момента е разположен
склада за съхранение на залежалите и забранени за употреба пестициди.
РЕШЕНИЕ
№ 50
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема «Стратегия за закрила
на детето и Общинска програма за 20082009 година.
ПРОТОКОЛ № 11
ДАТА 28.02.2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 51
На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9
ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., ПМС №
15/01.02.2008 г., и Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от Закона за общинските
бюджети, Общински съветАприлци
РЕШИ:
1. Не приема уточнения годишен план на бюджета за 2007 г. по прихода и
разхода, по функции и дейности, както следва:
№ по ред
1.1.

Наименование
По прихода

1.2.

По разхода

Сума
Съгласно
4283061 Приложение
№1
4283061 Приложение
№2

2. Не приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007г., както следва:
№ по ред
2.1.

Наименование
По прихода

2.2.

По разхода

3.Не приема
Приложение№.4:4в.

отчета

Сума
Съгласно
3257726 Приложение
№1
3257726 Приложение
№2
за

състоянието

на

общинския

дълг,

съгласно

4.Приема бюджета за 2008 г., както следва:
№ по ред
4.1.

Наименование
ПО ПРИХОДА в т.ч.:

Сума
Съгласно
3505371 Приложение
№1

4.1.1.

Приходи за финансиране на държавни
дейности

4.1.1.1.

обща субсидия за делегирани дейности

4.1.1.2.

преходен остатък от 2007 г. в размер на

4.1.2.

Приходи за местни дейности

4.1.2.1.

данъчни приходи в размер на

4.1.2.2.

неданъчни приходи в размер на

4.1.2.3..

обща изравнителна субсидия

4.1.2.4.

целева субсидия за капиталови разходи
в т.ч:
за строителство, осн. ремонт и придобиване
на ДМА;
за екологични обекти;
за изграждане и осн.ремонт на общински
пътища.
Друго финансиране в т.ч.
заеми и погашения по главници

4.1.2.5.
4.1.2.6.

За зимно поддържане и снегопочистване

4.1.2.7.

Преходен остатък от 2007 г.

4.2.

ПО РАЗХОДА в т.ч.:

4.2.1.

За делегирани държавни дейности

4.2.1.1.

От държавни трансфери

4.2.1.2.

Дофинансиране с местни приходи

4.2.2.

За местни дейности

4.2.3.

Резерв за неотложни и непредвидени разх.

4.2.3.1.
4.3.

За местни дейности
Инвестиционна програма

5.

Приема разчета за целеви
субсидии както следва:
членски внос

5.1.

разходи

979114 Приложение
№1
813538 Приложение
№1
165576 Приложение
№1
2526257 Приложение
№1
147500 Приложение
№1
1360163 Приложение
№1
63600 Приложение
№1
/§3112/
700400 Приложение
№1
81700
500000
118700

70512 Приложение
№1
26100 Приложение
№1
/§3112/
299006 Приложение
№1
3505371 Приложение
№2
1162930 Приложение
№2
979114 Приложение
№2
168816 Приложение
№2
2337441 Приложение
№2
20000 Приложение
№2
20000
1130558 Приложение
№3

и
2000 Приложение
№2

5.2.
5.3.

помощи за погребение
субсидии в т.ч.
за читалища
спортни клубове и мероприятия
МБАЛиздръжка болничен стационар
издръжка местно туристическо сдружение

800
191183
99448
24000
61735
6000

6.Приема следните лимити за разходи:
6.1.Социалнобитови в размер на 3 % /ПМС15/01.02.2008 г./от начислените
трудови възнаграждения;
6.2.Представителни разходи в размер на 15000 лв.
6.3.Размер на поевтиняване на храната 1.00.лв. на ден за един столуващ
ученик, в т.ч. за закуска – 0.45 лв. и за обяд – 0.55 лв.
7.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи,
съгласно Приложение № 7.
8.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно
Приложение №. 5.
9.Приема Плансметката за приходите от такса “Битови отпадъци и разходите за
поддържане на чистота на територията на община Априлци за 2008 г. съгласно
Приложение № 6.
10.Определя /съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД/ годишния
размер на плащанията по общинския дълг, съгласно Приложение №. 4:4в
11.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по тримесечия и по месеци.
12.Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
12.1.делегирани от държавата дейности да се прави мотивирано искане / по реда
на §32,ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г./ за предоставяне на авансова сума от
одобрената субсидия;
12.2.разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС да се прави мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от
централния бюджет в размер на 500000 лв.
13.Възлага на кмета на общината:
13.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
13.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена
при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол.
13.3.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята
на дарителя
13.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,
размера и причините за просрочените задължения, в случаите на просрочени
задължения в размер над 5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените
вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
13.5.Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят
средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата
дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по
образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейности.

14.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено
друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27 от ЗОБ/:
14.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и
осигурителни вноски в частта за делегираните от даржавата дейности;
14.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия
и размер в частта за местните дейности;
14.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 4.2.3.;
14.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други зточници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
14.5.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
14.6.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
15.Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и предствят в срок до 31.03.2008 г. конкретни мерки за
изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

ПРОТОКОЛ №12
ДАТА 27.03.2008г.
РЕШЕНИЕ
№ 52
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 8 от Предходните и
Заключителни разпоредби на Закона за енергетика ОбС Априлци реши:

1. Приема съоръженията за външно изкуствено осветление на
улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична

общинска собтвеност на територията на Община Априлци в своите активи,
като сключи договор с “Електроразпределение – Плевен” АД, гр. Плевен.
2. Упълномощава Кмета на Общината да подпише договор с
“Електроразпределение – Плевен” АД за прехвърляне на съоръженията.
РЕШЕНИЕ
№ 53
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.
17, ал.3 и ал.5, чл.19, ал.1, ал. 22, ал.2 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и леки автомобили; чл. 17, ал.4, т.1 и ал.5 от Закона за
автомобилните превози, и съгласно уведомително писмо – получено от фирма „Троян –
Автотранспорт” АД – град Троян за преустановяване обслужването на градска
автобусна линия – град Априлци, Общински съвет – Априлци:
1. Възлага избора на превозвач на пътници по автобусните линии от
транспортната схема на Община Априлци с маршрутни разписания както
следва:
 Градска линия „Априлци – Стърна река – Априлци – Острец – Априлци”

Неделна градска линия „Априлци – ВЕЦ Видима – Априлци – Боевци –
Априлци”,
да се осъществи чрез провеждане на конкурс.
2. Делегира изпълнението на своите функции, относно провеждане на
конкурса на Кмета на Община Априлци – Др Младен Пелов.
3. Определя комисия в състав:
Председател: Зам. Кмет на Община Априлци
Членове: 1. Правоспособен юрист
2. Представител на общинска администрация
3. Представител на изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация”
4. Представител на РПУ – Троян, служба КАТ – пътна полиция
5. Представител на браншова организация в областта на автомобилния
транспорт,
която да проведе конкурса и оцени постъпилите предложения.
4. Утвърждава следните критерии, показатели и начин на оценка и класиране
на предложенията на кандидатите в конкурса, както следва:
І. Място на съдебна регистрация
1. Седалище и данъчна регистрация в Априлци – 20 т.
2. Селалище и данъчно регистрирани в други населени места – 5 т.
ІІ. Участие в изпълнение на транспортни схеми /общинска, областна,
републиканска/ или на специализиран превоз по договор с общината.
1. над 10 години – 7 т.
2. до 2 години – 3 т. (За всяка следваща година /до 10/ + 0,5 точки)

ІІІ. Техническа обезпеченост на превозите
1. Осигуряване редовното изпълнение на разписанията с автобуси не участващи в
изпълнението на друг вид траспортни схеми и по договор /декларация/.
при осигуряване на необходимите и резервни автобуси – 10 т.
при осигуряване на поголям от изискуемия брой – 15 т.
2. Средна възраст на автобусния парк, с който се участва в конкурса /по
регистрационен талон/
от 1 до 5 години – 20 т.
от 6 до 10 години – 10 т.
от 11 до 15 години – 2 т.
над 15 години – 0 т.
3. Наличие на екологични двигатели, катализатори, газови уредби на автобусите –
10 т.
4. Комфортност на автобусите /хигиена, изправност на седалките, обезпечени
постъпи за слизане и качване, възможност за проветряване, парно, климатик/ 
10 т.
5. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица – до 5 т.
ІV. Технологична обезпеченост на превозите
1. Възможност за оперативно ръководство и контрол на превозите /мобилни
връзки, касови апарати и др./  до 5 т.
2. Наличие на собствена или наета сервизна база /ноталиален акт, договор за
сервизно обслужване/  5 т.
V. Ценова политика
1. Цена на билета /Вкл. ДДС/
1.1 Найниска цена – 20 т.
1.2 Второ място – 15 т.
1.3 Трето място – 10 т.
1.4 Всяко следващо – 0 т.
2. Срок за запазване на предложената цена
2.1 Наймалък /един месец/  3 т.
2.2 Второ място – 5 т.
2.3 Трето място – 10 т.
2.4 Найголям – 15 т.
VІ. Социални облекчения за различните категории пътници
1. Задължителни – 10 т.
2. Поголеми от задължителните – 15 т.
VІІ. Възлага на Кмета на Общината до провеждане на конкурса да възложи
изпълнението на така предложената маршрутна линия на лицензиран
превозвач.
Оценката за всеки участник в конкурса се получава като сбор от точките от всички
показатели.
За
спечелил
се счита кандидата събрал наймного точки.
Определя цена на документацията за участие в конкурса – 80 лв.

РЕШЕНИЕ

№ 54
На основание § 23,ал. 1 от ТЗР на ЗДБРБ за 2008 г. и т. ІІ.2.1 от писмо № ФО – 2
от 04.02.2008 г. на Министерства на финансите ОбС –Априлци РЕШИ:

Определя числеността на персонала в общинска администрация –
Априлци както следва:
1. Считано от 01.01.2008 г. – 29,5 щатни бройки
3. Считано от 01.06.2008 г. – 26,5 щатни бройки.
РЕШЕНИЕ
№ 56
На основание чл.21, ал.1, т.19 във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински
съвет Априлци одобрява представения проектодоговор за Сътрудничество

между Община Априлци и “ЕКОБУЛПАК” АД и възлага на Кмета на
Община Априлци да сключи договор с “ЕКОБУЛПАК” АД, гр.София и да
организира система за разделно събиране на отпадъци на територията на
Община Априлци, като прецизира чл. 16 и чл. 28 от предложения договор.
РЕШЕНИЕ
№ 57
На основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 4 и ал.5 от ЗООС
Общински съвет Априлци приема годишния отчет на Общинска програма за

опазване на околната среда и програма за управление дейностите по
отпадъците за
периода 2007 год., като се добави в отчета и
пречиствателната станция.
РЕШЕНИЕ
№ 58
На основание чл. 44, ал. 18, т. 5 от ЗМСМА Общински съвет Априлци

утвърждава Програма за управление на Община Априлци за мандат 2007
2011 година, като прави следната корекция:
на стр. 13 – „ремонт на кабинетите за практика на учениците от
ПГТ” да се замени с “изграждане на кабинети за практика на учениците от
ПГТ”
РЕШЕНИЕ
№ 59
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет Априлци дава

съгласие Община Априлци да кандидатства с проект „ Подобра учебна
среда за децата на Априлци” по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4. „Местно развитие и
сътрудничество”, Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”,
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1
– 01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно
развитие”, упълномощава кмета да подготви и внесе необходимите
необходимите документи

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет – Априлци

декларира, че предназначението на сградите на ОУ „Васил Левски”, ЦДГ
„Еделвайс” – кв. Острец и ЦДГ „Здравец” – кв. Видима, обект на
интервенция по проект „Подобра учебна среда за децата на Априлци”, с
който община Априлци кандидатства по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4. „Местно развитие
и сътрудничество”, Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”,
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/4.101/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво
местно развитие” няма да бъде променяно за период не помалък от 5
години след приключване дейностите по проекта.
РЕШЕНИЕ
№ 60
На осн. чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Априлци реши:

Да бъдат отпуснати 300 /триста/ лева еднократна финансова помощ
за лечение на Иван Тодоров Иванов, живущ в гр. Априлци, ул. Бор 12.
РЕШЕНИЕ
№ 61
На основание чл. 21, ал. 1, н. 23 от ЗМСМА и във връзка с Решение №
334/27.04.2006 г., т. 2.1.1 и т. 2.1.2, допълнено с Решение № 456/ 29.03.2007 г. на
Общински съвет – Априлци да бъде отпусната еднократна финансова помощ

на Наталия Ивайлова Йонкова, родена на 30.10.2007 г. в размер на 1500
/хиляда и петстотин / лева.
РЕШЕНИЕ
№ 62
І. На основание чл.34 ал.1, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет
възнаграждение на общинските съветници:

Априлци

определя

месечното

1.За изпълнение на своите задължения – разработване и предлагане
на решения по местни проблеми, запознаване с постъпилите материали в
Общинския съвет, обсъждане с експерти и консултанти, подготовка за
заседанията на комисиите и заседанията на Общинския съвет, както и за
други дейности, свързани с правомощията на общинския съветник,
общинските съветници получават месечно възнаграждение в размер на
40% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за
последния месец от предходното тримесечие.
2.За всяко участие в заседанията на Общинския съвет, постоянните и
временните комисии, общинският съветник получава допълнително
възнаграждение в размер на дневната ставка изчислена на база средната
брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец
от предходното тримесечие по данни на Националния Статистически
Институт.

ІІ. Възнагражденията на общинските съветници се изплащат
ежемесечно. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник
за един месец не може да бъде повече от 50 на сто от средната брутна
работна заплата в общинската администрация за последния месец от
предходното тримесечие. /
ІІІ. Текстът по т.І и т. ІІ замества текста от Глава четвърта, чл.23 ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет –
Априлци. 20072011г
РЕШЕНИЕ
№ 63
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 , чл.14, ал.1, ал.2 и
ал.3 от ЗОС и чл.19 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с
общинско имущество Общински съвет Априлци реши:

1. Част от сграда с кад.№ 10567.501.119.1, а именно – две помещения,
в северната страна на същата предвидени за ползване като
кметство, от 15 кв.м. и ПИ с кад.№ 10567.501.119 от 843 кв.м. да
остане публична общинска собственост;
2. Да бъде променено предназначението на другата част от сградата в
размер на 70 кв.м и допълващата постройка от 7 кв.м., застроени в
поземлен имот № 10567.501.119 по кадастралната карта на
с.Велчово, Ловешка област – от публична общинска собственост,
съгласно АОС №451/05.08.2005 г в частна общинска собственост.
3. Промените да бъдат отразени със съставяне на нов акт за частна
общинска собственост.
4. Актуваните с акт за частна общинска собственост сгради да се
отдадат под наем чрез търг, с условие да се използват за заведение
за бързо хранене. Срокът за отдаване под наем да е 10 години. След
изтичане на наемния договор извършените подобрения от
наемателя да останат в патримониума на общината.
5. Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци да
възложи на лицензиран оценител изготвяне на начална тръжна цена
и да проведе процедурата по отдаването на обекта на търг.
РЕШЕНИЕ
№ 64
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.50, ал.1, ал.3 и
ал.4 от НРПУРОИ да бъде учредено безвъзмездно ползване на “Местно

Туристическо сдружение Априлци” на помещение от 29 кв.м., находящо се
на приземния етаж от северната страна на блок “Стара планина”,
представляващо имот с кадастрален № 51218.530.527.1.12. по
кадастралната карта на кв.Център. Кметът на Общината да издаде заповед
за учредяване безвъзмездно ползване и сключи договор.
РЕШЕНИЕ
№ 65

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци дава

съгласие при изработване и одобряване изменението на подробния
устройствен план – план за застрояване и регулация за поземлен имот
№66771.501.362 от кадастралната карта на с.Скандало, собственост на
Тихомир Генчев Тодоров, съгласно нот.акт №117, том V, дело
№1097/2007г., който имот попада в части от урегулирани поземлени имоти
ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХХІІІ, ХVІ в кв.9 по регулационния план на
с.Скандало, да бъде закрита проектирана улицатупик от о.т.51 до о.т. 54.
РЕШЕНИЕ
№ 66
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16, ал1 и ал.2 от
НРПУРОИ да бъде отдадени под наем чрез конкурс 15 кв.м.,

представляваща обособена част от поземлен имот с кадастрален
№52218.546.113, находящ се в гр.Априлци, кв.Острец  публична
общинска собственост за срок от 5 години, при следните конкурсни
условия:
1.Найвисока месечна наемна цена;
2.Да поддържа инфраструктурата около наемания обект;
3.Поемане на ангажименти по желание на участника;
Кметът на Общината да възложи на лицензиран оценител изготвяне
на начална конкурсна цена и проведе конкурсната процедура.
ПРОТОКОЛ № 13
ДАТА 24.04.2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 67
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Априлци прие информация с вх.

№ 133 от 01.04.2008г. от главен инспектор Петър Кирилов Яшев началник
РПУТроян относно борба с престъпността, осигуряване на обществения
ред и безопасност на движението на територията на община Априлци
РЕШЕНИЕ
№ 68
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Априлци реши:

1. Изгражда на Общинска комисия за обществен ред и сигурност в
следния състав:
1.1.Председател: Димитър Кокошаров – общински съветник председател
на постоянна комисия
1.2. Зам. председател : Милко Стайков Началник на ПУ – гр. Априлци
1.3. Секретар: Стойка Витанова Секретар на община Априлци
1.4. Членове:
1.4.1. Тихомир Колев общински съветник
1.4.2. Тихомир Кукенски – общински съветник
1.4.3. Цвятко Димитров – общински съветник

1.4.4. Емилия Владова – зам.кмет на община Априлци
1.4.5. Валентин Цочев – секретар на МКБППМН
1.4.6. Иван Иванов инспектор ДПС при РПУ гр. Троян
1.4.7. Дончо Пачников – Председател на училищно настоятелство
1.4.8. Тошко Топалов – охранителна фирма
1.4.9. Деян Ковачев – охранителна фирма
2. Възлага на общинската комисия за обществен ред и сигурност да
разработи Договор за сигурност на територията на Община Априлци и
след неговото подписване да го представи пред Общински съвет,
обществеността и медиите.
3. Комисията ежегодно да отчита своята дейност пред Общински съвет гр.
Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 69
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА
Общински съвет Априлци реши:

ЦДГ “Русалка” – кв. Зла река да бъде закрита и децата да бъдат
прехвърлени в ЦДГ “Здравец” – кв. Видима, като персонала бъде
освободен съгласно действащата нормативна уредба.
РЕШЕНИЕ
№ 70
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци , по
предложение с вх. № 693/ 03.04.2008 г. от Валентин Цочев – треньор на
СК “Планинец” Априлци ОбС Априлци реши да бъде наградена:
Калина Събчева Данкова с предметна награда в размер до 100 /сто/
лева.
РЕШЕНИЕ
№ 71
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Априлци реши
да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на Рая
Камен Славова, родена на 26.02.2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 72
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Априлци реши
да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на Мартина
Валентинова Гетова , родена на 26.02.2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 73
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Априлци реши
да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на Николай
Иванов Митев, роден на 15.02.2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 74

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 17 ал.1 т.7 от ЗМСМА
Априлци реши :

Общински съвет

1.Определя три направления за разпределение на средствата по § 4200 от
бюджета на Община Априлци
1.1. Стимулиране раждаемостта
1.2. Подпомагане на образованието
1.3. Помощи
2. Определя следните критерии по направления:
2.1 Стимулиране на раждаемостта
1) Общински съвет след решение отпуска по 1500 лв. на
новородено дете, при следните условия към датата на раждане
на детето:
 двамата родители да са с постоянен адрес в община Априлци, като
единия наймалко 5 години към датата на раждане на детето
 Детето да бъде записано в регистъра на община Априлци.
 Кандидатстването за еднократната помощ да става не покъсно
от 3 месеца от датата на раждане
 отпускането да става по преценка на ОбС.
Отпускането на средствата по направление “Стимулиране на раждаемостта” да става
след решение на ОбС.

2.2. Подпомагане на даровити и изявени деца
1) Еднократно стимулиране за индивидуални и групови изяви на
деца и ученици от Община Априлци получили призови места в
национални и международни прояви.
Отпускането на средствата по направление “Подпомагане на образованието” да става
по предложение на ръководствата на учебните звена след решение на Общински съвет.

2.3. Помощи
1) Еднократни помощи
 за лечение на граждани от Община Априлци при тежки
заболявания да се отпускат при доказана невъзможност
разходите да се поемат от близките
 да се отпускат на граждани при нанесени щети от
природни бедствия, пожар и инциденти.
 необходими документи за отпускане на еднократна
помощ
i молба
i подробен социален доклад за лицето
i експертна оценка на щетите
i предложение от кмета за размера на помощта.
Отпускането на средствата по направление “Помощи” да става след решение на ОбС.

РЕШЕНИЕ
№ 75

На осн. чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с писмо № ФО13 от
24.03.2008 г. на МФ извършва следната промяна в т. 2 на Решение № 54 от

27.03.2008 г.:
2. “Считано от 01.06.2008 г. – 26 щатни бройки “
РЕШЕНИЕ
№ 76
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на § 23 от
Предходните и заключителните разпоредби на Закона на държавния
бюджет на Р. България за 2008 година, Общински съвет Априлци одобрява
структурата на администрацията в Община Априлци, както следва:
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АПРИЛЦИ
Обща численост на общинска администрация 36 бр., в т.ч. 26 щ. бр.
делегирани държавни дейности, 8 щ. бр. дофинансирани от бюджета на
Общината 2 щ. бр. несписъчен състав към общинска администрация
финансирани от републиканския бюджет, разпределени по длъжности,
както следва:
1. Кмет
2. Зам. кмет – 2 бр.
3. Секретар
4. Гл. вътрешен одитор
5. Главен арихитект
6. Финансов контрольор
7. Секретар МКБППМН
8. Гл. юристконсулт
ОБЩА АДМИНСТРАЦИЯ – 15 щ. бр.
1. Директор Дирекция “Бюджет, финанси и управление на
собствеността”
2. Началник отдел АИО
3. Гл. спец. ОбЦИУГ
4. Мл. спец. ОбЦИУГ
5. Гл. спец. Бюджет и финанси
6. Ст. спец. Счетоводител
7. Гл. спец. “Отг. Гражданска защита и осигуряване на
заетост”
8. Гл. спец. човешки ресурси
9. Техн. сътр. Касиер
10. Гл. спец. МДТ
11. Мл. спец. МДТ
12. Ст. спец. МДТ
13. Мл. спец. СИРС
14. Гл. спец. фронт офис
15. Мл. спец. фронт офис
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 7 щ. бр.

1. Гл. спец. “образование, култура, спорт, туризъм”
2. Ст. спец. ТСУ
3. Мл. спец. Екология – 2 бр.
4. Гл. спец. Евроинтеграция
5. Мл. спец. Туризъм
6. Гл. спец. Инспекторат
АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ КМЕТСТВАТА – 3 щ. Бр.
1. Кмет на кметство
2. Кметски наместници
Несписъчен състав – 2 щ. Бр.
1. Ст. спец. ТСУ
2. Мл. спец. МДТ
ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ в т.ч.
1. Държавни дейности
 Други дейности по вътрешната сигурност – 9 щ. бр.
 Други дейности по здравеопазването  училищно и
детско здравеопазване – 3 щ. бр.
 Домове за стари хора – 9 щ. бр.
 Детски градини – 3 щ. бр.
2. Местни дейности:
 Дейност “Чистота” – 9,5 бр
 Дейност “Благоустройство и пътна инфраструктура” – 4
щ. бр.
 Дейност “Спортни бази за спорт за всички” – 1 щ. бр.
 Други дейности по селско, горско стопанство, лов и
риболов – 3 щ. бр.
 Дейност “общински тържища” – 1 щ. бр.
 Други дейности по икономиката – 4 щ. бр.
 Дейност “Столове – ОУ “Васил Левски” – 4 щ. бр.
 Други дейности към образованието – 3 щ. бр.
 Център за работа с деца – 3,12 щ. бр.
РЕШЕНИЕ
№ 77
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци реши:

1. За субсидиране с местни приходи превоза на пътниците по
нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт на гр.
Априлци, извън предоставяното субсидиране от Централния бюджет,
утвръждава следните суми:
 летен период от 01.04 до 31.10. м – 700.00 лв/месечно
 зимен период от 01.11 до 31.03. м. – 800.00 лв/месечно
2.Да бъде извършена необходимата актуализация в разходната част
на утвърдения с Решение № 51/28.02.2008 г. бюджет на община Априлци
за 2008 г. – в размер на 7300.00 лв.

РЕШЕНИЕ
№ 78
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци променя
Наредба № 16/25.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Априлци, като създава нов член 8А със
следното съдържание:

“На лицата, дължащи изискуема такса битови отпадъци, данък върху
недвижимите имоти, данък върху превозните средства или глоби по влезли
в сила наказателни постановления, не се издават разрешения и не се
извършват услуги, за които се дължи такса по реда на тази наредба”
РЕШЕНИЕ
№ 79
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с необходимостта от превоз
на ученици от ПГ по туризъм „Иван Марангозов” с автобус – Марка Isuzu, модел
Turquoise, 32+1 места, рег. № СА 9189 КС, предоставен от МОН – София, с договор №
Д01965/26.10.2007г. сключен между Министъра на МОН  София и Община Априлци.

1. Обс – Априлци, дава своето съгласие за сключване на договор между
Община Априлци и ПГ по туризъм „Иван Марангозов”, за превоз на
учениците от град Троян, с. Орешак, с. Велчово и град Априлци до
училище: ПГ по туризъм „Иван Марангозов”, кв. Острец.
2. Упълномощава Кмета на Община Априлци да издаде заповед за
сключване на горепосочения договор, в който да бъде отразена
стойността на транспортните разходи за пътуване от съответните
населени места според учебните дни за месеца.
РЕШЕНИЕ
№ 80
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС и
чл.19 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци реши:

1. Да бъде отдадена под наем след провеждане на конкурс масивна
двуетажна сграда със ЗП от 108 кв.м., находяща се извън регулационния
план на гр.Априлци в м.”Тъжа”, актувана с АОС №160/19.11.2001 г. –
частна общинска собственост за срок от 10 години; при следните
конкурсни условия , които да бъдат включени в договора за наем:
 съгласуване и съгласие на Дирекция “НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” гр.Габрово за развиване на дейност, тъй като
сградата попада в границите на парка.
 най – висока месечна наемна цена;
 представяне проект за реконструкция и ремонт на сградата;
 предоставяне на възможност Общината да ползва при поискване
ползване на дейността наемателя на преференциални цени.
 поемане на ангажименти по желание на участника.
3. Кметът на Общината да възложи изготвянето на начална месечна
наемна цена от лицензиран оценител, да проведе конкурсната

процедура, да издаде заповед и сключи договор за наем със
спечелилия конкурса участник.
РЕШЕНИЕ
№ 81
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.16, ал.1 от
НРПУРОИ Общински съвет Априлци реши:

1. Да бъде отдадено под наем на търг за срок от 5 години
необходимата технологична част от антенната мачта от имотпублична
общинска собственост , пл.№000362, находящ се в м.”Свинова поляна” в
землището на гр.Априлци, кв.Център.
4. Кметът на Общината да възложи изготвянето на оценка от
лицензиран оценител, да проведе търга и сключи договор за наем със
спечелилият участник.
РЕШЕНИЕ
№ 82
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ОбС Априлци не приема
предложение с вх. № ДП– 42/07.04.2008г. от др Младен Пелов кмет на
Община Априлци относно отдаване под наем на имот  публична
общинска собственост
РЕШЕНИЕ
№ 83
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ОбС Априлци не приема
предложение с вх. № ДП46 от 07.04.2008г. от др Младен Пелов кмет на
Община Априлци относно разпореждане с поземлен имот , представляващ
пътвторостепенна улица, публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ
№ 84
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 и ал. 3, чл. 14, ал. 7 от ЗОС
и чл. 16, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци реши:

Югоизточната част от съществуваща сграда /Кметство Драшкова
поляна/ една стая и тоалетна  да се отдадат по наем чрез конкурс, с
условие да се използват за търговски обектмагазин за хранителни стоки.
Срокът за отдаване под наем да е до 5 години. След изтичане на наемния
договор, извършените подобрения от наемателя да останат в
патримониума на общината.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци да
възложи на лицензиран оценител изготвяне на начална конкурсна цена и
да проведе процедура по отдаване на обекта чрез конкурс.
РЕШЕНИЕ
№ 85
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ОбС Априлци не приема
предложение с вх. № ДП48 от 07.04.2008г. от др Младен Пелов кмет на
Община Априлци относно изменение на ПУП по регулационния план на
гр. Априлци, кв. Зла река.

РЕШЕНИЕ
№ 86.
І. На основание чл.34 ал.1, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет
Априлци определя месечното
възнаграждение на общинските съветници:
1.За всяко участие в заседанията на Общинския съвет, постоянните и
временните комисии, общинският съветник получава възнаграждение в
размер на дневната ставка изчислена на база средната брутна работна
заплата в общинската администрация за последния месец от предходното
тримесечие по данни на Националния Статистически Институт.
2.За изпълнение на своите задължения – разработване и предлагане
на решения по местни проблеми, запознаване с постъпилите материали в
Общинския съвет, обсъждане с експерти и консултанти, подготовка за
заседанията на комисиите и заседанията на Общинския съвет, както и за
други дейности, свързани с правомощията на общинския съветник,
общинските съветници получават месечно възнаграждение в размер на
40% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за
последния месец от предходното тримесечие.
3.При неизпълнението по т.1 от възнаграждението на общинския
съветник се удържат средства в размер определен от Правилника за
организацията и дейността на ОбС Априлци.
ІІ. Възнагражденията на общинските съветници се изплащат
ежемесечно. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник
за един месец не може да бъде повече от 50 на сто от средната брутна
работна заплата в общинската администрация за последния месец от
предходното тримесечие. /
ІІІ. Текстът по т.І и т. ІІ замества текста от Глава четвърта, чл.23 ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет –
Априлци. 20072011г.
РЕШЕНИЕ
№ 87
На основание чл. 21, ал./1/, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци реши да
бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на Тихомир
Младенов Михов в размер на 1500.00 лв. /Хиляда и петстотин лв/
РЕШЕНИЕ
№ 88
На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и във връзка с 44, ал. 5 от ЗМСМА Общински
съвет Априлци утвърждава Програма за управление на Община Априлци за

мандат 20072011 година.
ПРОТОКОЛ № 14
ДАТА 29.05.2008 г.
РЕШЕНИЕ

№ 89
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57, ал. 1 от ЗУТ,
ОбС Априлци реши:

Приема Наредба за рекламната дейност и реда и условията за
разполагане на съоръжения за рекламноинформационни елементи на
територията на Община Априлци.
В преходните и заключителни разпоредби §6 да гласи : “ За
рекламодатели със седалище и адрес на управление на територията на
община Априлци ползват 10% отстъпка.” Настоящите § 6 и §7 да станат
съответно § 7 и §8.
РЕШЕНИЕ
№ 90
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и 3, чл. 14, ал.1, ал.2 и ал. 3 и чл.
60 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 2 и чл. 19 от НРПУРОИ ОбС Априлци реши:

І. Отменя решение № 496, взето на заседание с Протокол №
88/30.08.2007 г. на ОбС Априлци
ІІ. Да бъдат отдадени рентгенов кабинет и клинична лаборатория
под наем за срок от 5 години след провеждане на конкурс, оборудването в
тях и съответните им идеални части от коридорите, стълбищата и
сервизните помещения в Общинска поликлиника, при начални конкурсни
цени, изготвени от лицензиран оценител
ІІІ.Конкурсът да се проведе при следните конкурсни условия към
кандидатите:
1. Кабинетите да се използват по съответното си предназначение.
2. Кандидатите за рентгеновия кабинет да притежават лиценз за работа с
ренгеновата апаратура, лиценз от Агенцията за ядрено регулиране и
договор с РЗОК /по пакет образна диагностика/ от поне 3 години.
3.кандидатите за клиничната лаборатория да притежават лиценз по
съответните лабораторни специалности и договор с РЗОК поне от 3
години.
4.Найвисока наемна цена.
5.Инвестиционни намерения, относно извършването на основен ремонт на
помещенията и идеалните части към тях, като подобренията остават в
патримониума на Общината
6.Други ангажименти по желание на участника
ІV. Упълномощава Кмета на Общината да проведе конкурсна
процедура и сключи договор със спечелилите конкурса участници.
РЕШЕНИЕ
№ 91
1. Отменя решение № 76 / 24.04.2008 г. ,Протокол № 13 на Общински
съвет Априлци
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и в изпъление на
Параграф 23 от Предходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Р. България за 2008 година,

Общински съвет – Априлци одобрява структурата на
администрацията в Община Априлци, считано от 01.06.2008 г. ,
както следва:
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АПРИЛЦИ
Обща численост на общинската администрация 36 бр., в т.ч 26 щ. бр.
делегирани държавни дейности , 8 щ. бр. дофинансирани от бюджета на Общината и 2
щ. бр. несписъчен състав към общинска администрация финансирани от републикански
бюджет, разпределени по длъжности, както следва:
1. Кмет  1бр.
2. Зам. кмет  2 бр.
3. Секретар  1бр.
4. Главен юрисконсулт  1бр.
5. Главен вътрешен одитор  1бр.
6. Секретар Местна комисия за борба с противообществените прояви на
пълнолетни и непълнолетни (МКБППМН)  1бр.
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – общо 12 щ. бр.
1. ДиректорДирекця “Бюджет,финанси и управление на собствеността “  1бр.
2. Началник отдел “Административно и информационно обслужване “ (АИО)  1бр.
3. Главен специалист “Общински център за информация и услуги на гражданите “
(ОбЦИУГ)  2 бр
4.
Младши специалист
“Общински център за информация и услуги на
гражданите“ (ОбЦИУГ)  1 бр.
5. Главен специалист “ Бюджет и финанси” 1 бр.
6. Старши специалист “ Счетоводител”  1бр.
7. Главен специалист “ Човешки ресурси “ – 1 бр.
8. Технически сътрудник “ Касиер” – 1 бр.
9. Главен специалист “Местни данъци и такси “ (МДТ ) – 1 бр.
10. Старши специалист “Местни данъци и такси “ (МДТ ) – 1 бр.
11. Младши специалист “Общинска собственост “– 1 бр.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  общо 12 щ. бр.
1. Главен архитект  1 бр.
2.Финансов контрол и евроинтеграция  1бр.
3. Главен специалист „ Образование, култура и спорт”  1 бр.
4. Старши специалист “ Териториално селищно устройство “( ТСУ )  2 бр.
5. Младши специалист “ Екология “ – 2 бр.
6. Главен специалист “Евроинтеграция” – 1 бр.
7. Младши специалист “ Туризъм” – 1 бр.
8. Главен специалист “ Инспекторат” – 1 бр.
9.Технически сътрудник “ Местни приходи” – 1 бр.
10. Главен специалист ” Гражданска защита и осигуряване заетост” – 1 бр.
АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ КМЕТСТВАТА 3 щ.бр.
1. Кмет на кметство  1 бр.
2. Кметски наместници  2 бр.
Несписъчен състав 2 щ. бр.
1. Младши специалист “Общински център за информация и услуги на
гражданите“ (ОбЦИУГ) 1 бр.
2.Младши специалист “Местни данъци и такси “ (МДТ )  1 бр.
ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ в т.ч.
1.Държавни дейности

 Други дейности по вътрешна сигурност 9 щ. бр.
 Други дейности по здравеопазването –
училищно и детско здравеопазване 3 щ. бр.
 Домове за стари хора 9 щ. бр.
 Детски градини 3 щ. бр.
2. Местни дейности:
 Дейност „ Чистота” – 11,5 бр
 Дейност „ Благоустройство и пътна инфрасктуктура” 4 щ. бр.
 Дейност „Спортни бази за спорт за всички” 1 щ. бр.
 Други дейности по селско, горско стопанско, лов и риболов 3 щ. бр.
 Дейност „общински тържища” 1 щ. бр.
 Други дейности по икономиката 2 щ. бр.
 Дейност „Столове – ОУ “Васил Левски” 4 щ. бр.
 Други дейности към образованието  3 щ. бр.
 Център за работа с деца 3,12 щ. бр.

РЕШЕНИЕ
№ 92
На основание чл. 21 ал.1 т.15 и т. 23 от ЗМСМА и чл.8 он Наредба №14 от
03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
подмярка “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на

съответните територии за потенциални местни инициативни групи в
селските райони” по Програма за развитие на селските райони 20072013г
ОбС подкрепя партньорство за реализирането на проект, свързан с
подмярка “Придобиване на умения и постигане на обществена активност
на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в
селските райони” по Програма за развитие на селските райони 20072013г.
, като определя:
1. Партньорите по проекта:
 Община Троян
 Община Априлци
 Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр.Троян
 Сдружение “Съвет по туризъмТроян”, гр. Троян
 Сдружение “БългаркаТроян”, гр. Троян
 Сдружение на дървопреработвателите и мебелопроизводителите, гр.
Троян
 Народно читалище “Наука” , гр. Троян
 “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата
Орешак”ЕООД , с. Орешак, община Троян
 Сдружение “Местно туристическо сдружение Априлци”, гр. Априлци
 Кооперация на овцевъдите “Бъзов дял” , гр. Априлци
2. Кандидатът за финансово подпомагане да бъде сдружение “
Местна инициативна групаобщини Троян и Априлци”, гр. Априлци
3.Лицето, което представлява Община Априлци по проекта и
подписва декларацията за партньорство, да бъде кметът на община
Априлци

РЕШЕНИЕ
№ 93
На осн. чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА ОбС Априлци реши:

1. Кмета на Общината да възложи изготвянето на оценка от
лицензиран оценител на ДМА по приложен списък.
2. Да проведе търг с явно наддаване за продажба ДМА съгласно
приложения списък.
3. Определя начална тръжна цена за всеки един от активите по
предварителна оценка от лицензиран оценител, съгласно
приложен Опис съгласуван с Общински съвет.
4. Променя началните тръжни цени на следните ДМА
 Фадрома от 695.37лв. на 4000лв.
 Шкода бетоновоз от 726.77лв. на 2000лв.
РЕШЕНИЕ
№ 94
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 6 от ПМС № 175 от 24.07.2007 г.
/изменено и допълнено с ПМС № 7 от 23.01.2008 г./ за заплатите в бюджетните
организации и дейностите и във връзка с писмо № ФО – 12 от 19.03.2008 г. на МФ за
предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за компенсиране
намалението на нетния доход на работниците и служителите поради въвеждането на
плоския данък считано от 01.01.2008 г.
Общински съвет Априлци реши:

Утвърждава нови средни месечни брутни заплати на едно лице от
персонала зает в дейностите финансирани чрез общинския бюджет считано
от 01.01.2008 г. както следва:
№
по
ред
1.
А)
Б)
В)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дейност, заведение, звено
Дейност „Целодневни детски градини”
В ТОВА ЧИСЛО :
ЦДГ „Еделвайс” – кв. Острец
ЦДГ „Здравец” – кв. Видима
ЦДГ „Русалка” – кв. Зла река
Дейност „Столове”
Дейност „Извънучилищни дейности”
Дейност „Други дейности по образованието”
Дейност „ДСХ”
Дейност „Други дейности по БКС и регионално развитие”
Дейност „Чистота”
Дейност „Спортни бази за спорт за всички”
Дейност „Други дейности по селското и горското стопанство”
Дейност „Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища „
Дейност „Общински пазари и тържища”
Дейност „ Други дейности по икономиката”

РЕШЕНИЕ
№ 95

НСМБЗ
407,36 лв.
427,56 лв.
418,53 лв.
348,52 лв.
329,86 лв.
520,43 лв.
422,04 лв.
344.80 лв.
459,56 лв.
310,03 лв.
291,43 лв.
409.23 лв.
406.98 лв.
299.44 лв.
328,17 лв.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с члн. 17, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в
изпълнение на чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, ОбС Априлци реши

Приема Наредба № 12 за управление на дейностите по отпадъците и
поддържане на чистотата на територията на община Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 96
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 то ЗМСМА, чл. 14 от ЗОС и чл. 19 от НРПУРОИ
Общински съвет Априлци реши:

Да бъде отдаден под наем на търг имот  частна общинска
собственост, представляващ търговско помещение от 15 кв.м., находящо се
на първия етаж на северната страна на двуетажна масивна сграда,
изградена в имот с кадастрален номер 52218.512.379.1 по кадастралната
карта на гр. Априлци, кв. Зла река и се използва като офис за срок от 10
години.
Кметът на Общината да възложи изготвянето на начална тръжна
цена на лицензиран оценител, да проведе процедурата по търга и сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ
№ 97
На основание чл.21, ал.1, т.8 на ЗМСМА, чл.34, ал.4 и ал.7 на ЗОС , във връзка с
чл.34 от НРПУРОИ на ОбС – Априлци реши:

1. Да бъде извършена замяна на 1504 кв.м. от общински недвижим
имот  ливада в м.”Площта”, представляващ ПИ с кад.№ 10457.35.51,
находящ се в землището на с.Велчово, целият от 4930 кв.м., актуван с АОС
№380/29.07.2004 г.
2. В замяна на прехвърления имот по т.1 Община Априлци да
придобие собственост върху имот в м.”Търсака ср.ръкав” – друг вид
ливада от 1504 кв.м., представляващ ПИ с кад.№10567.26.19 в землището
на с.Драшкова поляна, собственост на насл. на Петко Драгнев Белевски,
чийто единствен наследник е молителката Мария Петкова Кънчева.
3. Да се заснеме необходимата част от общинския имот от
лицензиран геодезист и се актува с нов акт за общинска собственост.
4. Кметът на Общината да възложи изготвянето на оценка от
лицензиран оценител на новообразувания общински имот и сключи
договор за замяна на недвижими имоти с Мария Петкова Кънчева.
РЕШЕНИЕ
№ 98
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА ОбС Априлци реши:

1. Отменя решение № 69 от Протокол № 13/24.04.2008 г. на ОбС Априлци
2.ЦДГ „Русалка” – кв. Зла река да бъде закрита и децата да бъдат
прехвърлени в ЦДГ „Здравец” –кв. Видима, като персонала бъде освободен
съгласно действащата нормативна уредба, считано от 01.06.2008 г.

3.Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за съхранение и начин
на ползване на движимото общинско имущество на ЦДГ „Русалка”
РЕШЕНИЕ
№ 99
На осн. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА ОбС Априлци реши:

Приема Правилник за организация и дейността на Общинската
комисия по безопасност на движението  гр. Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 100
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА ОбС Априлци реши:
Приема Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на
лечебните растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска
собственост
РЕШЕНИЕ
№ 101
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА ОбС Априлци реши:

Преобразува ПГТ “Ив. Марангозов” от държавно в общинско
училище и разкрива държавна дейност “ Професионални училища и
гимназии” в бюджета на община Априлци за 2008 година за отчитане
финансирането от държавата, съгласно единните разходни стандарти и
дейност “Професионални гимназии” за дофинансиране издържката на
гимназията със собствени средства в т.ч. за доизграждане на материалната
база.
ПРОТОКОЛ №15
26.06.2008г.
РЕШЕНИЕ
№102
На основание чл. 21, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета Общински съвет Априлци реши:

Да се приемат до 2 деца със специални образователни потребности в
група. Децата с увреждане в целодневните детски градини, в община
Априлци да бъдат освободени от такса.
РЕШЕНИЕ
№ 103
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА , във връзка с § 32 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (ЗИД на ЗВСН ),Общински
съвет Априлци актуализира Наредба № 16/ 25. 02. 2003 г. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Априлци като прави следните изменения :

І. Изменение на чл. 36,ал. (1) било : За разрешения за търговия с
тютюневи изделия и лицензии за търговия с вина, продукти от грозде
и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се събира първоначална
такса за издаване на разрешението или лицензията и годишна такса за

упражняване на дейността в размери, при спазване на следните
принципи:
Става : За разрешения за търговия с тютюневи изделия се събира
първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за
упражняване на дейността в размери, при спазване на следните принципи:
чл. 36,ал.( 1 )т.2 отпада
чл. 36,ал. (1) т.3 става т.2
чл. 36,ал. (2) било: Таксите по ал. 1 се събират за разрешения и
лицензии за:
Става: Таксите по ал. 1 се събират за разрешения за:
ІІ. Изменение на чл. 37  било Таксите се заплащат от лицата при
предявяване на искането, с изключение на годишните такси по чл. 43, ал.2.
Става : Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането
РЕШЕНИЕ
№ 104
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.15, ал.1 от
НРПУРОИ Общински съвет Априлци реши:

Да бъде учредено безвъзмездно право на управление за срок от 10
години на ОД “Полиция” Ловеч и ОД „ПБЗН” Ловеч върху обособен
обект от масивна двуетажна, административна сграда – имот с кадастрален
№52218.530.582.2 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център
/Общинска администрация/  публична общинска собственост,
съставляващ 6 помещения, коридор и северната част от фоайе на първи
етаж за нуждите на Полицейски участък гр.Априлци и Противопожарен
участък –гр. Априлци
Кметът на общината да сключи договор с ОД “Полиция” Ловеч и
ОД „ПБЗН” Ловеч.
РЕШЕНИЕ
№ 105
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1, ал. 2 и ал. 3,
чл. 17, ал. 3 и ал. 5, чл. 19, ал.1, чл.22, ал.2 и чл. 37, т.2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и леки автобуси; чл. 17,ал.4, т.1 и ал. 5 от
Закона за автомобилните превози, ОбС Априлци дава съгласие за откриване на

Градска допълнителна автобусна линия, ката бъде открит и проведен
конкурс по утвърдените вече маршрутни разписания с изготвената
конкурсна документация.
РЕШЕНИЕ
№ 106
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 и 4 от ЗОС, във връзка с
чл. 15, ал.1 от НРПУРОИ да се предостави за безвъзмездно ползване от Бюро

по труда – гр. Троян, към Агенция по заетостта на недвижим имот
публична общинска собственост, представляващо стая от 20 кв.м. на
втория етаж от сградата на Община Априлци, представляваща имот с

кадастрален № 52218.530.2.282.2 по кадастралната карта на гр. Априлци,
кв. Център.
Кметът на Общината да издаде Заповед за безвъзмездно право на
ползване и сключи договор.
РЕШЕНИЕ
№ 107
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС Общински съвет
Априлци реши :

1.Приема измененията в Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, както следва.
Към чл.31 се добавя ал.5 със следния текст
(5) При липса на един или повече от посочените документи по ал.2
продажбата на земята се извършва по пазарна цена, но не пониска от
оценката по ал.3 на същия член.
Цената се определя от лицензиран оценител, след възлагане от
Община Априлци.
Стойността на разходите за възлагане на оценката, се възстановява
по сметката на общината от лицето, с което се сключва разпоредителната
сделка.
2.Измененията влизат в сила в 14дневен срок от приемането им.
РЕШЕНИЕ
№ 108
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.19,
ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци реши:

Да бъде отдаден под наем за срок от 10 години, след провеждане на
търг с явно наддаване следния имот – частна общинска собственост –
масивна триетажна сграда със застроена площ от 320 кв.м., баня – масивна
едноетажна сграда със застроена площ 14 кв.м., котелно – масивна
едноетажна сграда със застроена площ 33 кв.м., склад паянтов застроена
площ 18 кв.м., масивен клозет със застроена площ 9 кв.м., актувани с АОС
№87/16.01.1998 г.за срок от 10 години.
Началната тръжна месечна наемна цена изготвена от лицензиран
оценител е 564,00 лева.
Кметът на Общината да проведе тръжната процедура и сключи
договор за отдаване под наем със спечелилия участник в търга.
РЕШЕНИЕ
№ 109
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, ал.2 и ал.6, чл.от ЗОС и
чл.29 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци реши:

1.Да бъде продаден на търг с явно наддаване незастроен поземлен имот с
кадастрален №23621.501.225, с площ от 423 кв.м., находящ се в село
Драшкова поляна, актуван като частна общинска собственост с АОС №
128/07.06.2000 г., при начална тръжна цена от 10 223,00 лева, изготвена от
лицензиран оценител.

2.Да бъде продаден на търг с явно наддаване незастроен поземлен имот с
кадастрален №23621.501.151, с площ от 782 кв.м., находящ се в село
Драшкова поляна, актуван като частна общинска собственост с АОС №
129/07.06.2000 г. при начална тръжна цена от 18 900,00 лева, изготвена от
лицензиран оценител.
Кметът на Общината да проведе процедурата по продажба на
недвижимите поземлени имоти и сключи договор/и със спечелилият/те
участник/ци.
РЕШЕНИЕ
№ 110
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2, чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1 ,т. 7 от НРПУРОИ, Общински съвет
Априлци реши:

1, Дава съгласие да бъде допуснато изработване на проект за
изменение на подробния устройствен план / ПУП/  план за застрояване и
регулация / ПЗР/ за поземлен имот с идентификатор 52218.546.126 от
кадастралната карта на гр. Априлци, включен урегулиран поземлен имот V
в кв. 23, собственост на РПК “Изток” гр. Априлци, “Инвиктус” ЕООД гр.
Априлци, “Юнион Комерс – Тихомир Тотев” гр. Априлци и Стойчо Мичев
Мичев, част от УПИ VІ в кв. 23 “За парк и плувен басейн”, общинска
собственост, съгласно АОС № 68/ 15.07.1997 г. и част от УПИ VІ в кв. 23
“за парк и плувен басейн”, общинска собственост, съгласно АОС №
68/15.07.1997 г. и част от пешеходната зона към улица “Цанко
Дюстабанов” от регулационния план на гр. Априлци, кв. Острец, като за
поземлен имот с идентификатор 52218.546.126 от кадастралната карта се
отреди нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане “За
търговия и обществено обслужване”, съгласно приложената скица
–предложение за изменението.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци да
проведе необходимите процедури по Закона за устройство на територията.
2. След влизане в сила на Заповедта на Кмета на общината за
одобряване изменението на подробния устройствен план по т.1, да бъде
проведена процедура по ликвидиране на съсобственост на базата на
пазарна оценка, която да бъде внесена за одобряване в Общински съвет
Априлци
РЕШЕНИЕ
№ 111
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Априлци реши
да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Александър Калинов Дурльов, роден на 21.03.2008 г. в размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 112

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет –
Априлци реши да бъде отпусната еднократна финансова помощ за
новородено на Александър Стефанов Стефанов, роден на 10.04.2008 г. в
размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 113
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Априлци реши
да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на Крум
Миленов Иванов, роден на 29.05.2008 г. в размер на 1500 лв.
ПРОТОКОЛ № 16
31.07.2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 114
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци реши:

Приема Общинска програма за енергийна ефективност на Община
Априлци за 2009 година.
РЕШЕНИЕ
№ 115
На основание чл. 21 ал.1 т.15 от ЗМСМА Общински съвет Априлци реши:

1.Одобрява участието на общината в създаване на публичночастно
партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по подмярка 4312
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за
териториите на потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони (20072013 г.) за създаване на местна
инициативна група на територията на общ.Троян и общ.Априлци
2. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 10.07.2008 г.
приема като партньори за подписване на партньорската декларация и
подаване на Заявлението следните организации:
За стопанския сектор :Държавно предприятие към „Институт по
планинско
животновъдство
и
земеделие”,гр.Троян,
ул.”Васил
Левски”№281, ЕИК: BG 110 544 670
представлявана от: ст.н.с.І ст.дсн. Марин Методиев Тодоров
Директор
За нестопанския сектор Сдружение”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНИ
ТРОЯН
И
АПРИЛЦИ”,
гр.Троян,
ул.”Г.С.Раковски”№55, ЕИК: 110 573 896
представлявана от:Цанко Найденов Спасовски Председател
и
Сдружение”Местно туристическо сдружение Априлци”, гр.Априлци 
представлявана от: Минчо Петров Гигов
3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на
КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна

финансова помощ по подмярка 4312 „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ”
от Програмата за развитие на селските райони да бъде
Сдружение”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ ТРОЯН И
АПРИЛЦИ”, гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски”№55, ЕИК: 110 573 896
представлявана от:Цанко Найденов Спасовски Председател
4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване
на патньорската декларация: Минко Цочев Акимов, Кмет на Община
Троян
5. Община Априлци се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя
представител и други лица в подготовката на Заявлението за
кандидатстване по подмярка 4312, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.
6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, общината осигурява:
помещение за офис на проекта, офис техника, оборотни финансови
средства в размер на 4000лв., които ще бъдат възстановени от бюджета на
проекта.
РЕШЕНИЕ № 116
На основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , Решение № 78 /24.04.2008г. и
в отговор на писмо с изх. №182/19.06.2008г на Ловешка Окръжна прокуратура
Общински съвет Априлци прие следното становище:

Уважаема госпожо прокурор,
В Общински съвет –Априлци е получен протест Ваш №
182/22.05.2008г. срещу чл. 8а от Наредба
№16 / 25.02.2003г. за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Априлци, приет с Решение №78/24.04.2008г. на
Общински съвет –Априлци.
С посочения протест сте направили искане Общински съвет
Априлци да отмени чл. 8а от Наредба №16 / 25.02.2003г., тъй като същият
противоречи на чл.60 ал.2 от Конституцията на Република България.
Постановили сте и спиране на изпълнението на разпоредбата на чл. 8а от
Наредбата.
С последващо писмо Ваш № 182/19.06.2008г. сте ни уведомили, че
оттегляте спирането на изпълнението на разпоредбата на чл. 8а от
Наредба №16 / 25.02.2003г. за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци.
Считаме, че Вашето предложение за отмяна на чл. 8а от Наредба
№16 / 25.02.2003г. на ОбС –Априлци е неоснователно. Не приемаме
твърдението Ви , че ОбС –Априлци в противоречие с разпоредбата на
чл.60 ал.2 от Конституцията на РБългария е създал данъчно утежнение
посредством въвеждането на съответната норма в подзаконов нормативен
акт. Централната конституционна разпоредба предвижда изискване за
законоустановеност на размерите и то единствено в два случая – при

определяне размера на данъците и определяне размера на таксите.
Очевидно е, че конкретният случай не попада в тази хипотеза.
РЕШЕНИЕ
№ 117
На основание чл. 21. ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци реши:

1. Определя начална тръжна цена за всеки един от активите, след
обезценка, както следва:
1.1/. БАНЦИГ ОЦЕНЕН ЗА 450 ЛВ  да се намали на 430лв.
1.2/. БАНЦИГ  ОЦЕНЕН ЗА 550 ЛВ  да се намали на 500 лв.
1.3/. БОРАПАРАТ ОЦЕНЕН ЗА 210 ЛВ 
да се намали на 150 лв.
1 4/, ЧАПРАЗИЛКА ОЦЕНЕНА ЗА 130 ЛВда се намали на 100 лв.
1.5/. ФРЕЗА ОЦЕНЕНА НА 1800 ЛВ.  да се намали на 300 лв.
1.6/. ФРЕЗА ОЦЕНЕНА НА 1800 ЛВ.  да се намали на 300 лв.
1.5/. ФРИЗА ОЦЕНЕНА НА 1200 ЛВ.  да се намали на 250 лв.
1.5/. ФРЕЗА ОЦЕНЕНА НА 1200 ЛВ.  да се намали на 250 лв.
1,5/. ФРЕЗА ОЦЕНЕНА НА 1200 ЛВ.  да се намали на 250 лв.
1.6/. ФРЕЗА ОЦЕНЕНА НА 1200 ЛВ.  да се намали на 250 лв
О П И С НА ДМА, ПОДЛЕЖАЩИ НА БРАКУВАНЕ
1. АСПЕРАЦИОННА УРЕДБА
2.ПРАХОСМУКАТЕЛНА УРЕДБА
3.ЕЛ.ТЕЛФЕР
4.СТРУГ ДЪРВОДЕЛСКИ  САМО СТАНОК
5.ТЕЛФЕР
6.СТРУГ МЕТАЛООБРАБОТВАЩ
7.ФРЕЗА МЕТАЛООБРАБОТВАЩА
8.ВЕНТИЛАТОР И ЕЛ. ТАБЛО
9.КАНТАР
10.БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ ЗЛА РЕКА, КАКТО СЛЕДВА:
СГРАДАКАНЦЕЛАРИЯ ПОМПЕНА
 СТАНЦИЯ СКЛАД
НАВЕСБЕТОНОВ ВЪЗЕЛ ВАРНИЦА
АВТОМОБИЛИ:
1.ЛЕК АВТОМОБИЛ „ЛАДА"РЕГ. № Л 14 55 ЛК
2. ТОВАРЕН АВТЛ ЖУК РЕГ. № ОВ 6167 АН, СОБСТВЕНОСТ НА ООУ" ХР,
БОТЕВ"
3ЛЕК АВТОМОБИЛ „МОСКВИЧ" РЕГ, № ОВ 29 14 АР, СОБСТВЕНОСТ
НА ООУ" ХР, БОТЕВ"

2. Кмета на Общината да проведе търг с явно наддаване за продажба на
активите, по точка първа.
3.Кмета на Общината да състави комисия, която след оглед и обосновано
становище да бракува негодните за употреба ДМА по приложен списък,
към който да бъдат включени и непродадените активи след приключване
на търга по точка втора.
4. Като член на комисията за бракуване на автомобилите да бъде включено
техническо лице. което да даде становище относно използвавемостта и
начина на бракуване па посочените ДМА

РЕШЕНИЕ
№ 118
На основание чл. 21 ал. 1 т.23 ЗМСМА и Решение 74 / 24.04.2008г. на
ОбСАприлци Общински съвет Априлци рещи:

Да бъде отпусната помощ на Ана Петърчова Петрова за закупуване
на медикаменти и консумативи за лечение в размер на 360 лв. срещу
представени разходооправдателни документи.
РЕШЕНИЕ
№ 119
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал.4 от Наредбата да
командировките в страната Общински съвет – Априлци реши:

Одобрява командировъчните разходи на кмета на община и
председателя на ОбСАприлци за Iво и IIро тримесечие на 2008 г. както
следва:
№
Командировъчни разходи
по
ДЛЪЖНОСТ
/лева/
ред
Iво тримесечие IIро тримесечие
на 2008 г.
на 2008 г.
1.
Кмет
160.00
170.00
2.
Председател на ОбС
0
0
РЕШЕНИЕ
№ 120
На основание чл. 21 ал. 1 т.23 ЗМСМА и Решение 74 / 24.04.2008г. на
ОбСАприлци Общински съвет Априлци реши:

Да бъде отпусната помощ на Димитър Борисов Тотев в размер на 200 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 121
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет Априлци реши:

Дава съгласие да бъде допуснато изработване на проект за
изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и
регулация за поземлен имот с идентификатор 52218.513.250 от
кадастралната карта на гр.Априлци, включен в част от урегулиран
поземлен имот VІІ в кв.38, отреден “За производствена зона”, собственост
на “БИПТАН” ЕООД гр.Севлиево, съгласно нотариален акт №113, том V,
дело №1078/2008г., като гореописания имот се предвиди ”За бетонов възел
и склад за строителни материали” и се осигури транспортен достъп до
същия през имот с идентификатор 52218.513.129 по кадастралната карта
на гр.Априлци, Общинска собственост, съгласно АОС №125/25.06.2008г., а
от останалата част на поземлен имот с идентификатор 52218.513.129 се
обособят три нови самостоятелни урегулирани имота, общинска
собственост, съответно ХХІ и ХХІІ, с отреждане “За производствена зона”
и ХХ в кв.38, с предвиждане “За озеленяване” и VІІ , с отреждане “За
производствени и складови дейности” в 38 по регулационния план на

гр.Априлци, кв.Видима, съгласно приложената към искането скицапроект
за изменение.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци
да проведе необходимите процедури по Закона за устройство на
територията.
РЕШЕНИЕ
№ 122
Общински съвет Априлци на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и
чл.36, ал.1, т.2 , чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.34, ал.1 т.7 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци реши:

1.Дава съгласие да бъде допуснато изработване на проект за
изменение на подробния устройствен план /ПУП/ – план за застрояване и
регулация /ПЗР/ за УПИ І в кв.9 по регулационния план на гр.Априлци,
кв.Зла река, предвиден “За пионерски лагер”, публична общинска
собственост, съгласно АОС №45/24.02.1997г., като поземлен имот с
идентификатор 52218.512.383 от кадастралната карта на гр.Априлци,
собственост на наследници на Иван Георгиев Ковачев, съгласно нот.акт
№100, том VІ, дело №2970 /1977г., включен в УПИ І, кв.9 , се обособи в
самостоятелен урегулиран поземлен имот, с предвиждане за нискоетажно,
свободно разположено жилищно строителство.
Част от поземлен имот с идентификатор 52218.512.12 от
кадастралната карта на гр.Априлци, включен в УПИ І в кв.9 по
регулационния план на гр.Априлци, кв.Зла река, публична общинска
собственост, се урегулира в имот, с предвиждане за “Обществено и
административно обслужване” и “улица”, съгласно приложената скица –
проект за изменението.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци
да проведе необходимите процедури по Закона за устройство на
територията.
2. След влизане в сила на Заповедта на Кмета на общината за
одобряване изменение на подробния устройствен план по т.1, да бъде
проведена процедура по ликвидиране на съсобственост, относно сграда,
общинска собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор
52218.512.383 от кадастралната карта на гр.Априлци, на базата на пазарна
оценка, която да бъде внесена за одобряване в Общински съвет Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 123
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.6.от ЗОС и чл.29
от НРПУРОИ Общински съвет Априлци реши:

1. Да бъде продаден на търг с явно наддаване поземлен имот с
идентификатор 52218.533.8 от кадастралната карта на гр.Априлци,
находящ се в местността “Свинова поляна”, землище на гр.Априлци,
кв.Център, представляващ дворно място, с площ от 3020 кв.м, застроено с
едноетажна сграда /бивше училище/ с площ от 319 кв.м, актуван като

частна общинска собственост с АОС №111/18.11.1999г. при начална
тръжна цена от 111 958 лева, изготвена от лицензиран оценител.
Кметът на Общината да проведе процедурата по продажба на
недвижимия поземлен имот и сключи договор/и със спечелилият участник.
РЕШЕНИЕ
№ 124
На основание чл.21 ал.1т.9 от ЗМСМА Общински съвет Априлци реши:

1.Прекратява представителството на следните служители на Община
Априлци в търговски дружества с общинско участие считано от датата на
прекратяване на трудовите им правоотношения:
1.1.Представителството па община Априлци във "ВиК" АД – Ловеч от
Цвятко Димитров  Зам. Кмет на община Априлци;
1.2.Представителството на община Априлци в Многопрофилна болница за
активно лечение (МБАЛ) "Проф. др Параскев Стоянов" АД  Ловеч от
Никола Николов  Зам. Кмет на община Априлци;
1.3.Представителството на община Априлци в Дружество "Интернет
център  Априлци" от Иван Пиров  Кмет на община Априлци;
1.4.Представителството на община Априлци в "Роял Холидей Априлци"АД
гр.Априлци: от Иван Пиров Кмет на община Априлци
в общото събрание и представителя на общината сред управляващите 
Христо Варчев  член на колективен орган за управление.
1.5.Представителството на община Априлци в "Зора  1" ООД 
Иван Пиров  Кмет на община Априлци;
2. Избира следните представители на община Априлци в
търговски дружества с общинско участие:
2.1.Представител на община Априлци във "ВиК" АД – Ловеч Емилия
Владова —Зам. Кмет на община Априлци
2.2.Представител на община Априлци в Многопрофилна болница за
активно лечение (МБАЛ) "Проф. др Параскев Стоянов" АД – Ловеч
Емилия Владова  Зам. Кмет на община Априлци
2.3.Дружество "Интернет център  Априлци"  Др Младен Пелов  Кмет
на община Априлци
2.4."Роял Холией Априлци" АД  гр. Априлци Др Младен Пелов — Кмет
на община Априлци в общото събрание и представителя
на общината сред управляващите  адвокат Емил Цветанов (юристконсулт
в община Априлци)  член на колективен орган за управление.
2.5."Зора  1" ООД  София  Др Младен Пелов  Кмет на община
Априлци
РЕШЕНИЕ
№ 125
На основание чл.21 ал.1т.8 от ЗМСМА, чл.16 он НРПУРОИ Общински съвет Априлци
реши:

І. Да бъдат отдадени под наем за срок от 5 години след провеждане
на конкурс кабинетите, оборудването в тях и съответните им идеални
части от коридорите, стълбищата и сервизните помещения в Общинска
поликлиниканедвижим
имотпублична
общинска
собственост,
представляващ ПИ № 52218.530.535.1 по кадастралната карта на гр.
Априлци, кв. Център, място от 3940 кв.м, заедно с изградената в него
двуетажна масивна сградаполиклиника, със ЗП 240 кв.м, актуван с АОС
№ 66/10.06.1997г., на база на конкурсни цени изготвени от лицензиран
оценител.
ІІ. Конкурсът да се проведе при следните конкурсни условия към
кандидатите:
1.Кабинетите да се използват по предназначение – като лекарски
кабинети.
2.Кандидатите  лекари и стоматолози следва да са определени за
Община Априлци в Националната здравна карта и да имат сключен
договор с РЗОК /РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА/.
3.Найвисока наемна цена, като начална е 2.20лв. за кв.м.
4.Инвестиционни намерения, относно извършването на основен
ремонт на помещенията и идеалните части към тях, като подобренията
остават в патримониума на Общината..
5. Други ангажименти по желание на участника.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да проведе конкурсната
процедура и сключи договор със спечелилите конкурса участници.
РЕШЕНИЕ
№ 126
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети и чл.
13, ал.3 от ЗДБРБ за 2008 г. Общински съвет Априлци реши:

Приема следните промени в инвестиционната програма на Община
Априлци за 2008 г. както следва:
№ Дейност, параграф, вид
по капиталов разход
ред

Финансиране
ОБЩ
О

1

Дейност”Общинска админ.”
§5100”СМР
за
рем.и
обновявяне на админ.сграда 
общ.Априлци/Проект”Красива
България”
70000
§5100Осн.ремонт покрив и
вътрешни
помещения
на

Било
в т.ч. по източници
Целева
Собстве
субсидия ни
за
бюджет
кап.разхо ни
ди
средств
а

70000

0

Става
в т.ч. по източници
ОБЩО Целева
Собствени
субсидия бюджетни
за
средства
кап.разхо
ди

95613

70000

25613

0

0

0

54000

50700

3300

11700

11700

0

0

0

0

55000

0

55000

25000

0

25000

30000

30000

0

0

0

0

30000

0

30000

8731

0

8731

40000

40000

0

31000

31000

0

30000

0

30000

34356

0

34356

0

0

0

18000

0

18000

93485
619700 315158 934858
619700
8
ОБЩО:
12015
771400 430158 120155
771400
58
8
Промените да бъдат отразени в съответните разходни параграфи, функции, групи
и дейности на общинския бюджет за 2008 г.

315158

2

3

4

5

общ.администр.сграда
Дейност”Др.дейн.по
здравеопазването”
§5100Основен ремонт
реконструкция на помещения
в болничен стационар
Дейност”ВиК”
§5200Проектиране реконстр.
водопров.мрежа м.Йочевци
м.Пипери
Дейност”Др.дейности
по
жилищно стр. БКС и
регионално развитие”
§5100Осн.рем.общинска
жилищна сграда/бивше БКС/
кв.Зла река
§5200Придобиване на ДМА
изгр.на обществена тоалетна
Дейност”Служби и дейности
по рем.и изграждане на
пътища”
§5200Придобиване на ДМА
доставка на високопроходима
машина за снегопочистване и
опесъчаване
§5200Проектиране”Рехабил.
на ул.Събевска и ул.Ковашка”
§5200Придобиване на ДМА
навесен багер и аксесоари”
Всички останали
капиталови разходи:

ПРОТОКОЛ № 17
28.08. 2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 127
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и параграф 14 за изменение на чл.
11, т. 1 от Наредба 7 от 2000 г. на МОН, Общински съвет Априлци реши:

Разрешава на ОУ “Васил Левски” за учебната 2008/2009 една
маломерна паралелка – 8 клас със седем ученика.
РЕШЕНИЕ
№ 128

430158

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Наредба № 11 за условията и реда за упражняване на правата
на собственик от Община Априлци върху общинската част от капитала на
търговските дружества.
РЕШЕНИЕ
№ 129
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Общинска програма за опазване на околната среда и програма за
управление дейностите по отпадъците с период на действие: 20082012 г.
РЕШЕНИЕ
№ 130
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 6 от ПМС № 175 от 24.07.2008 г.
/последно изменение и допълнение – с ПМС 198 от 08.08.2008 г., ДВ бр. 72/15.08.2008/
за заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет
РЕШИ:

1. Утвърждава нови средни месечни брутни заплати на едно лице от
персонала зает в дейностите финансирани чрез общинския бюджет,
считано от 01.07.2008, както следва:
№ по
ред
1
А
Б
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дейност, заведение, звено

НСМБЗ

Дейност “Целодневни детски градини “ в т.ч.
ЦДГ “Еделвайс” – кв. Острец
ЦДГ “Здравец” – кв. Видима
Дейност “Столове”
Дейност “Извънучилищни дейности”
Дейност “Други дейности по образованието”
Дейност “ ДСХ”
Дейност “Други дейности по БКС и регионално
развитие”
Дейност “Чистота”
Дейност “Спортни бази за спорт за всички”
Дейност “Други дейности по селското и горското
стопанство”
Дейност “Служби и дейности по поддръжка и
ремонт на пътища
Дейност “Общински пазари и тържища”
Дейност “Други дейности по икономиката”

465,35 лв.
470,32 лв.
460,38 лв.
362,85 лв.
572,47 лв.
464,24 лв.
379,28 лв.
505,52 лв.
341.03 лв.
320.57 лв.
450.15 лв.
447.68 лв.
329.38 лв.
360,99 лв.

2. Определя основно месечно възнаграждение на Кмета на община
Априлци считано от 01.07.2008 г. в размер на 1262.00 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 131
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските
бюджети Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на
ОБЩИНА АПРИЛЦИ за първото шестмесечие на 2008 г., съгласно
Приложение№1.
РЕШЕНИЕ
№ 132
На основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА и чл.67, ал.1 и чл.69, ал.1 от Закон за
местните данъци и такси, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Определя такса битови отпадъци за 2009г., в левове според
количеството битови отпадъци и в зависимост от броя и вида на съдовете
за събиране на битови отпадъци, както следва:
1. За един контейнер с вместимост 1.1куб.м тип “Бобър”, при честота
на извозване на битовите отпадъци веднъж седмично.  годишна такса
2634.03 лв., в това число:
 За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
контейнери, кофи и други – 1000 лв. годишно.
 За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа
или други инсталации и съоръжения за обезвреждане им –1230,03 лв.
За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 404 лв.
2. За един контейнер с вместимост 4 куб.м. , при честота на
извозване на битовите отпадъци веднъж седмично– годишна такса 6288.16
лв., в това число:
 За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
контейнери, кофи и други – 1000 лв. годишно.
 За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа
или други инсталации и съоръжения за обезвреждане им – 4239,36 лв.
За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 1048,8 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 133
На основание чл. 21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да се отпуснат 1344лв. за издаване на книгата за Иван Марангозов
„Дела и документи”
РЕШЕНИЕ
№ 134
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 , ал. 1, и ал 3, чл. 35,
ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от НРПУРОИ Общински съвет
РЕШИ:
1. Отменя Решение № 272 / 25.08.2005г. на Общински съвет Априлци

2.Обявява за частна общинска собсвеност недвижими имоти публична
общинска собственост – находящи се в гр. Априлци, кв. Видима,
представляващи: Урбанизиран поземлен имот с кад. № 52218.547.269 с
площ от 17 112 кв.м. и застроен с: масивна курортно туристическа сграда с
РЗП от 360 кв.м., масивна курортно туристическа сграда с РЗП от 368 кв.м,
масивна постройка с допълващо застрояване с РЗП от 33 кв.м., масивна
курортно туристическа сграда с РЗП от 366 кв.м, масивна селскостопанска
сграда с РЗП от 60 кв.м., полумасивна курортно туристическа сграда с
РЗП 130 кв.м., масивна курортно туристическа сграда с РЗП от 190 кв.м.,
масивна курортно туристическа сграда с РЗП от 318 кв.м., масивна
селскостопанска сграда с РЗП от 77 кв.м. по кадастралната карта на гр.
Априлци и Урбанизиран незастроен поземлен имот с кад.№ 52218.547.294
с площ 428 кв.м. по кадастралната карта на гр. Априлци. Промяната на
собсвеността от публична в частна да се отрази със съставянето на нови
актове за общинска собственост..
3.Да бъдат продадени на публичен търг с явно наддаване недвижими
имоти – находящи се в гр. Априлци, кв. Видима, представляващи:
Урбанизиран поземлен имот с кад. № 52218.547.269 с площ 17112 кв.м. и
застроен с: масивна курортно туристическа сграда с РЗП от 360 кв.м,
масивна курортно туристическа сграда с РЗП от 368 кв.м., масивна
постройка с допълващо застрояване с РЗП от 33 кв.м., масивна курортно
туристическа сграда с РЗП от 366 кв.м., масивна селскостопанска сграда с
РЗП от 60 кв.м., полумасивна курортно туристическа сграда с РЗП от 130
кв.м., масивна курортно туристическа сграда с РЗП от 190 кв.м., масивна
курортно туристическа сграда с РЗП от 318 кв.м., масивна селскостопанска
сграда с РЗП от 77 кв.м. по кадастрааната карта на гр.Априлци и
Урбанизиран незастроен поземлен имот с кад. № 52218.547.294 с площ от
428 кв.м. по кадастралната карта на гр. Априлци, при начална тръжна цена
на двата имота включваща стойността на земята и сградите от 1218723 лв,
изготвена от лицензиран оценител.
Кметът на Общината да проведе процедурата по продажба на
недвижимите поземлени
имоти и сключи договор със спечелилия участник.
ПРОТОКОЛ № 18
25.09.2010г.
РЕШЕНИЕ
№ 135
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА Общински съвет – Априлци
дава съгласие Община Априлци да кандидатства за финансиране по проект

„Красива България” към МТСП с обект „Ремонт на сградата на читалище
„Светлина” – гр. Априлци – Дом паметник на Априлското въстание с
местно културно историческо значение, находящ се в гр. Априлци, пл.

Априлско въстание № 5, УПИ І, Акт за общинска собтсвеност №
42/24.02.1997 г., като Община Априлци ще осигури 50,5% съфинансиране
от общата стойност на одобрения проект.
РЕШЕНИЕ
№ 136
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА , Общински съвет Априлци реши:

Считано от 01.10.2008 г. Общински съвет – гр. Априлци изменя
Решение № 91 от 29.05.2008 г. както следва:
В частта „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ” – общо 12 щ. бр.
Т. 11 Младши специалист „Общинска собственост”  1 щ. бр. да се
чете: Главен експерт „Общниска собственост” – 1 щ. бр. – по служебно
правоотношение.
РЕШЕНИЕ
№ 137
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските
бюджети и чл. 13, ал.3 от ЗДБРБ за 2008 г. Общински съвет Априлци РЕШИ:

1. Извършва следните промени в инвестиционната програма на
Община Априлци за 2008 г. както следва:
Промените да бъдат отразени в съответните разходни параграфи,
функции, групи и дейности на общинския бюджет за 2008 г
№ Дейност, параграф, Финансиране
по вид
Било
Става
ред капиталов разход
в т.ч. по източници
ОБЩО Целева
Собствени ОБЩО
субсидия за бюджетни
кап.разходи средства

3

5

Дейност”ВиК”
§5100Основен
ремонтПодмяна на
участък от главен 0
водопровод
§5200Проектиране
подмяна на участък 0
от
вътрешна
водопр.мрежа/идейна
фаза/
Дейност”Служби и
дейности
по рем.и изграждане
на
пътища”
§5200Проектиране
75000
пътища:
панорамен
балкански път
м.”Пипери”
м.”Чакъри”
Всички останали

в т.ч. по източници
Целев Собствени
а
бюджетни
субсид средства
ия за
кап.ра
зходи

0

0

19600

0

19600

0

0

29600

0

29600

0

75000

25800

0

25800

РЕШЕНИЕ
№ 138
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и § 6 от допълнителните разпоредби
на Закона за народната просвета, ОбС Априлци реши:

Дава своето съгласие, ОУ “Васил Левски” –гр. Априлци да бъде
включено в Списъка на средищните училища на страната.
РЕШЕНИЕ
№ 139
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци Общински съвет – Априлци реши да бъде отпусната еднократна

финансова помощ за новородено на Светомир Иванов Цочев в размер на
1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 140
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци Общински съвет – Априлци реши да бъде отпусната еднократна

финансова помощ за новородено на Марина Минкова Кючукова в размер
на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 141
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци Общински съвет – Априлци реши да бъде отпусната еднократна

финансова помощ за новородено на Кристиян Теодоров Петров в размер
на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 142
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 196, ал. 5 от Закона за
устройство на територията ОбС Априлци реши:

Приема Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на
строежи на територията на Община Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 143
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, чл. 65, ал.
2, т. 2 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци реши:

Да бъде продадена на публичен търг с явно наддаване добитата и
извозена на временен склад “Христова стружна” 45 куб.м. дървесина
“Трепетлика” при начална тръжна цена от 3 600 /три хиляди и шестотин/
лв. / 80 лв/куб.м./.
Кметът на Общината да проведе процедурата по продажба на
добитата дървесина и сключи договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ
№ 144
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62, ал. 10 от ЗУТ ОбС
Априлци реши:

Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 145
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци Общински съвет – Априлци реши.

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на
Николай Михайлов Сираков в размер на 200 лв. срещу представяне на
разходооправдателни документи.
РЕШЕНИЕ
№ 146
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци Общински съвет – Априлци реши.

ОбС Априлци отказва отпускането на финансова помощ на Тодорка
Кънева и Иванка К. Иванова.
РЕШЕНИЕ № 147
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 от ЗОП, чл.35, ал.1 и ал.6 от
ЗОС, чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП, чл.65, ал.1 и ал.2, т.2 от НРПУРОИ Общински съвет
Априлци реши:

1. Да се проведат лесоустройствените мероприятия предвидени в
действащия лесоустройствен проект в отдел/подотдел 135е и 135б
попадащи в имоти с кад.№ 338042, 338043, 338044 и 338046 – частна
общинска собственост при условията на чл.65, ал.2, т.2 от
НРПУРОИ.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да организира, проведе
процедура по избор на изпълнител и сключи договор за добив и
извоз до временен склад в съответствие с нормативните по ЗОП и
НВМОП.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване и сключи договор със
спечелилия търга участник за добитата и извозена на временен склад
дървесина съгласно сортиментна ведомост изготвена от лицензиран
лесовъд.
РЕШЕНИЕ
№ 148
На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 32 от Учредителния договор от
17.12.2001 за образуване на дружеството и чл. 363, т. Г от ЗЗД, ОбС Априлци реши:

Дружество Интернет център – Априлци да бъде прекратено, за да
може Общината да използва сградния фонд и полагащите и се машини,
съоръжения и инвентар по възможно найефективен начин.
ПРОТОКОЛ №19
30.10.2008 г.
РЕШЕНИЕ

№ 149
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл 110 ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, Общински съвет Априлци реши:

Общински съвет Априлци приема отчет за дейността на Общински
съвет Априлци и неговите комисии за периода ноември 2007 г.октомври
2008 г. съгласно приложение № 1.
РЕШЕНИЕ
№ 150
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС, Общински съвет Априлци реши:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Мартин Минков Йонков в размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 151
На основание чл. 21, ал. 1 ,т. 10 от ЗМСМА, чл. 40 от ЗОБ и чл. 3, т2, чл. 5, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 и чл. 17 от Закона за общинския дълг ОбС Априлци реши:

1.За финансиране на временния недостиг на средства за местни дейности в
бюджета за 2008 година община Априлци да поеме краткосрочен дълг чрез
договор за общински банков заем в размер на 500 000 лв, с срок за
усвояване до 10.12.2008 г.
2.Общинския дълг да бъде обезпечен чрез ипотекиране на общински
недвижим имот – незастроен урегулиран поземлен имот с кад . №
52218.512.223, с площ 21139 кв.м. находящ се в гр. Априлци, кв. Зла река
3.Крактосрочният общински дълг да бъде поет за срок не подълъг от шест
месеца и погасяван от собствени приходи и обща изравнителна субсидия
на четири вноски при максимален лихвен процент – последно обявения
основен процент на БНБ преди датата на отваряне на офертите; такси за
обслужване на заема – до 1% от неговия размер – но не повече от 1000 лв.
и комисиионни и други разходи не повече от 0,15 % от искания заем.
4.За осигуряване на необходимото финансиране възлага на кмета на
общината да проведе процедура за избор на финансова институция по реда
на закона за обществените поръчки.
РЕШЕНИЕ
№ 152
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и §14, чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба
№ 7 от 29.12.2000 г. на МОН ОбС реши:

Разрешава на ПГ по туризъм “Иван Марангозов” за учебната
2008/2009 година да функционират
10 А клас – 17 ученика
10 Б клас – 17 ученика
РЕШЕНИЕ
№ 153
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци реши:

Отменя решение № 296/2005 година на ОбС Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 154
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ОбС Априлци реши:

Община Априлци да поеме разходите за транспорта на учениците,
жители на община Априлци обучаващи се в ПГ по туризъм “Иван
Марангозов” до приемането на делегираните бюджети на училищата.
ПРОТОКОЛ №20
11.11.2008г.
РЕШЕНИЕ № 155
На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинските
бюджети и чл.3 т.2, чл.5 ал.1 т.1 и ал.3 и чл.17 от Закона за общинския дълг Общински
съвет Априлци
РЕШИ:

1.Отменя Решение № 151 от 30.10.2008 г.
2.За финансиране на временния недостиг на средства за местни
дейности в бюджета за 2008 г. Община Априлци да поеме краткосрочен
дълг чрез договор за общински банков заем в размер на 300000 лв., със
срок за усвояване м.декември 2008 г.
3.Общинския дълг да бъде обезпечен както следва:
x Първи по ред особен залог по Закона за особените залози
върху вземания по бюджетни и извънбюджетни сметки в Банка
ДСК на Община Априлци с произход текущи и бъдещи
приходи, на стойност до 420000 /Четиристотин и двадесет
хиляди/ лв.
4.Краткосрочния общински дълг да бъде поет за срок не подълъг от
шест месеца и погасяван от собствени приходи и обща изравнителна
субсидия на до четири броя погасителни вноски, при максимален лихвен
процент – последно обявения основен лихвен процент на БНБ преди
датата на отваряне на офертите плюс надбавка не повисока от 4
процентни пункта; такси за обслужване на заема – до 0.5 % от неговия
размер и комисионни и други разходи не повече от 0.15 % от размера на
искания заем.
5.За осигуряване на необходимото финансиране възлага на кмета на
общината да проведе процедура за избор на финансова институция по реда
на Закона за обществените поръчки.
ПРОТОКОЛ № 21
27.11.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 156
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.ОбС Априлци дава принципно съгласие да бъдат отдавани под наем
имоти от общинския поземлен фонд
2.ОбС Априлци задължава Общинска администрация да предостави на
ОбС част от терените, които са подходящи за отдаване под наем за
земеделски нужди.
ПРОТОКОЛ № 22
18.12.2008г.
РЕШЕНИЕ
№ 157
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

От 01.01.2009г. Община Априлци делегира на общинските училища
следните отговорности:
1.





2.














3.

Разходи за персонала:
заплати,
задължителни осигурителни вноски,
СБКО,
работно облекло,
обещетения по чл. 222 и 224 от КТ,
Разходи за сградния фонд и издръжка на дейността:
текущи ремонти,
ел. енергия,
вода и канализация,
телефонни и пощенски услуги,
канцеларски материали,
командировки, квалификация, преквалификация,
гориво и издръжка на собствени транспортни средства,
отопление,
поддръжка на всякакъв вид техника и оборудване,
абонамент,
дератизация, почистване,
застраховка на движимо и недвижимо имущество,
здравословни и безопасни условия на труд,
охрана на училищата  /СОТ /,
Други разходи:
 транспорт на учениците до училището,
 столово хранене на учениците / режийните разноски за закуска, обяд и вечеря,
включително поевтиняването на храната за социално слаби и др. ученици /
 разходи за здравни кабинети,
 разходи за учебна и производствена практика,
 разходи за ДМА оборудване за учебни кабинети, компютърни зали,
физкултурни салони и др.

РЕШЕНИЕ
№ 158
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема предложение № ДП 107 / 01.12.2008г. на кмета на
община Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 159
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС и чл.16 от НРПУРОИ,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отдадена под наем чрез публичен търг с явно наддаване,
масивна едноетажна сграда със застроена площ от 63 кв.м., кад.№
52218.513.34.1, изградена в поземлен имот с кадастрален номер
52218.513.34, по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Зла река –
публична общинска собственост, за срок от 5 години.
Кметът на Общината да възложи изготвянето на начална тръжна
наемна цена на лицензиран оценител, да проведе процедурата по търга и
сключи договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ
№ 160
На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет
Априлци дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проекти за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” на Програмата за
развитие на селските райони /2007 – 2013 г./ за рехабилитация на следните
общински пътища, посочени в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС на РБ:
 път № GAB1165 в частта „граница общ. /Севлиево – Априлци/ 
Априлци – мах. „Маришница”
 път № LOV1002 „III – 6072, Априлци, кв. Острец – Кръвеник/  мах.
„Паздерите” /GAB1165/”
и упълномощава Кмета на Общината да проведе необходимите процедури
и подпише съответните документи.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет – Априлци
декларира, че дейностите по проект „Рехабилитация на път № GAB1165 в
частта „граница общ. /Севлиево – Априлци/  Априлци – мах.
„Маришница” и проект „Рехабилитация на път № LOV1002 „III – 6072,
Априлци, кв. Острец – Кръвеник/  мах. „Паздерите” /GAB1165/” отговарят
на приоритетите, заложени в Плана за развитие на община Априлци през
периода 20072013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 161

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.28, ал.1, т.5 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде извършена делба на ПИ с кад.№ 52218.544.79 по
кадастралната карта на гр.Априлци – частна общинска собственост,
актуван с АОС № 121/15.01.2008 г.
Кметът на Общината да възложи на правоспособно лице по ЗКИР
изготвянето на документация за разделянето на ПИ 52218.544.79.
РЕШЕНИЕ № 162
На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет
Априлци дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проекти за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските
райони /2007 – 2013 г./ за реконструкция, рехабилитация и модернизация
на улично осветление и подмяна на тротоарната настилка на община
Априлци – гр. Априлци и селата Велчево, Скандало и Драшкова поляна и
за изграждане пътна настилка, тротоари и отводняване по ул. „Ковашка” –
гр. Априлци, кв. „Острец” като упълномощава Кмета на общината да
проведе необходимите процедури и подпише съответните документи.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет – Априлци декларира,
че дейностите по проект „Изграждане пътна настилка, тротоари и
отводняване по ул. „Ковашка” в кв. „Острец”, модернизация на
съществуващото улично осветление, подмяна на тротоарната настилка в
кв.”Видима”, „Острец” и „Ново село” на гр. Априлци”, проект
„Изграждане на ново улично осветление по ул. „Злиевска”, реконструкция
на съществуващото улично осветление, подмяна на тротоарната настилка в
кв. „Зла река” на гр. Априлци” и проект „Рехабилитация на уличната
инфраструктура в селата Велчево, Скандало и Драшкова поляна в община
Априлци – улично осветление и тротоарна мрежа”
отговарят на
приоритетите, заложени в Плана за развитие на община Априлци през
периода 20072013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 163
На основание чл. 21, ял. 2 от ЗМСМА, чл.8, ал. 2 от ЗОС Общински съвет
Априлци
РЕШИ:

Не приема изменения и допълнения на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ

№ 164
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Мариян Митков Михов в размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 165
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Памела Миленова Росенова в размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 166
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските
бюджети и чл. 13, ал.3 от ЗДБРБ за 2008 г. Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Извършва промени в инвестиционната програма на ОБЩИНА
АПРИЛЦИ за 2008 г. както следва:
№
по
ред

Дейност, параграф, вид
капиталов разход

Финансиране
Било
ОБЩО

1

2

Дейност”ВиК”
§5100Основен ремонт
Подмяна на участък от
главния водопровод
кв.Центъра
§5200Проектиране реконстр.
водопров.мрежа м.Йочевци
м.Пипери
Дейност”Служби и дейности
по рем.и изграждане на
пътища”
§5200Проектиране на
панорамни пътища в т.ч.
м.Пиперим.Чакъри
кв.Центърам.Йочевци
м.Йочевцим.Ранковци
м.Пипери
§5200Проектиране ремонт
общински пътищачаст
“Геодезия”

3

Дейност”Други дейности по
икономиката”

Става

в т.ч. по източници
Целева
Собствени
субсидия за бюджетни
кап.разходи средства

ОБЩО

в т.ч. по източници
Целева
Собствени
субсидия за бюджетни
кап.разходи средства

19600

0

19600

0

0

0

25000

0

25000

41280

0

41280

25800
0

0
0

25800
0

0
15000

0
0

0
15000

0

0

0

13650

0

13650

0

0

0

15900

0

15900

§5200Проектиране на:
панорамна велопътека:
м.Йочевцим.Пипери
панорамна екопътека:
м.Йочевцим.Пипери
Всички останали
капиталови разходи:
ОБЩО:

10000

0

10000

1500

0

1500

10000

0

10000

3070

0

3070

1998874
2089274

1271400
1271400

727474
817874

1998874
2089274

1271400
1271400

727474
817874

Промените да бъдат отразени в съответните разходни параграфи,
функции, групи и дейности на общинския бюджет за 2008 г.
ПРОТОКОЛ № 23
29.01.2009г.
РЕШЕНИЕ
№ 167
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА , във връзка с чл.113 от Закона за местните
данъци и такси и § 94 от ЗИД на Закона за подземните богатства ,Общински съвет
Априлци
РЕШИ:

Актуализира Наредба № 16/ 25. 02. 2003 г. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Априлци като прави следните изменения :
І. Изменение в раздел V  Такси за добив на кариерни материали
Отменят се чл.24, чл.25, чл.26,чл.27 и чл.28
ІІ. Изменение в раздел VІІ  Такси за административни услуги
1.В чл. 34. :
Т.13 .за преписи от документи – 1,00 лв.
Добавя се : Срок :
–за експресна услуга  6 часа;
бърза услуга1 ден
 обикновена услуга 3 дни
2.В чл. 36. Било : Чл. 36. (1) За разрешения за търговия с тютюневи изделия
се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за
упражняване на дейността в размери, при спазване на следните принципи:
1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани
от общината, за обработката на документите и за контрола по спазването на
изискванията за предоставянето на разрешението и лицензията;
2. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер,
пропорционален на периода на извършването й.
(2) Таксите по ал. 1 се събират за разрешения за:
1. търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и
тютюневите изделия:
 в градовете: първоначална – 150.00 лв.; годишна – 150 лв.;
 в селата: първоначална – 50.00 лв.; годишна 50 лв.
2. складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от
грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки: първоначална –300.00 лв.; годишна – 300
лв.;

3. търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни
напитки: първоначална 100.00 лв.; годишна – 100 лв.;
4. търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения:
първоначална – 30.00 лв.; годишна – 300.00 лв.;
5. временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и
спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни 
дневна такса за упражняване на правото.
(3) Първоначалните такси по ал. 2 се заплащат преди издаване на разрешението
(лицензията), а годишните такси  в срок до 31 януари.
(4) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 годишната
такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на
годината, включително месеца на издаването.
(5) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението.
Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на
данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината,
декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на
удостоверението.
Става :
Чл. 36. (1) За издаване на разрешения за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за
тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса
 в градовете:– 150.00 лв.;
 в селата: – 50.00 лв.;
(2) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението.
Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на
данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината,
декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на
удостоверението.
3.В чл. 43 : Било: Чл.43. При неспазване на сроковете по чл. 49, ал. 2 размерът
на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето,
но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
Става: Чл.43. При неспазване на сроковете по чл. 40, ал. 2 размерът на
цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на
забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
4.В приложение 1 :Отменят се позиции 22 и 24.
Допълва се текста на позиция 36 :
36.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти 6,00 лева
*Eкспресна услуга –за 1 раб.ден – 50,00 лева
Добавят се нови позиции както следва:
№
по
ред
45.
46.
47.
48.

Вид услуга

Цена

Издаване на разрешение за поставяне на Рекламно 20.00 лв.
информационни елементи
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
5.00 лв.
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 3.00 лв.
по ЗМДТ
Издаване на разрешение за направление
строителни отпадъци и земни маси

и извозване

на 25.00 лв.

49.

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на А) 7.00 лв. за обикновена
растителност
услуга срок 30 дни
Б) 28,00 лв за бърза
услуга – срок 15 дни

РЕШЕНИЕ
№ 168
На основание чл. 21, ал.2, от ЗМСМА , Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Променя Наредбата за определяне размера на местните данъци,
както следва:
1. Чл. 15 се отменя и се създава нов със следния текст:
Чл.15, ал.1 „ за физическите лица размерът на данъка върху
недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху
данъчната оценка на недвижимия имот.”
Чл. 15, ал.2 „ За предприятията размерът на данъка върху
недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху
данъчната оценка на недвижимия имот.”
2. Относно данъка върху наследствата, размерите на данъка посочени
в чл. 28 не се променят и са съответно 0,7 на сто по подточка втора
и 5 на сто по подточка трета.
3. Относно данък при придобиване на имущества по дарение и по
възмезден начин, в чл. 35 се правят следните изменения:
В чл.35, ал.1, буква”б” думите „7 на сто” се заменят с „ 6,6 на сто”,
В чл. 35, ал.2 – думите „ 3 на сто” се заменят с „ 2,6 на сто”.
РЕШЕНИЕ
№ 169
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с §19 от преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
местните данъци и такси  ДВ бр.105/09.12.2008 г. ОбС Априлци
РЕШИ:

1. Одобрява план – сметка за необходимите разходи за услугите по
събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения
на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места на община
Априлци през 2009 г., съгласно Приложение №1.
2. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили върху
данъчната оценка за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за
жилищните имоти на предприятията в обслужваните райони, на основание
заповедта на Кмета на Община Априлци по населени места, съгласно
приложение №2 раздел “Жилищни имоти”, колони 4, 5, и 6.
3. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили върху
данъчната оценка на нежилищните имоти на граждани /нежилищни имоти

са имотите с търговско предназначение, производствени (промишлени)
сгради, имоти за селско – стопанска дейност и други нежилищни дейности/
в обслужваните райони по населени места съгласно Приложение №2
раздел “Нежилищни имоти”, колони 7, 8, и 9.
4. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили върху
отчетната стойност на нежилищни имоти на предприятия, декларирани по
чл. 17 от ЗМДТ в обслужваните райони на населените места, съгласно
Приложение 3, раздел “Нежилищни имоти”, колони 4, 5 и 6.
5. За имоти в строителните граници на населените места, но
намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и
извозване на битовите отпадъци размера на таксата се определя, съгласно
Приложение №2, раздел “Жилищни имоти”, колона 6 за жилищни имоти,
колона 9 за нежилищни имоти. Приложение №2 , раздел “Нежилищни
имоти”, колона 6 за не жилищни имоти на предприятия и Приложение №3
за улиците по населени места, които не се обслужват.
6. За имоти извън строителните граници на населените места таксата
за битови отпадъци по населени места се определя съгласно Приложение
№2, раздел “Извън строителни граници”, колони от 10 до 13. Приложение
№2, раздел “Нежилищни имоти”, колони 7 и 8 и Приложение №4 списък
на улици и местности извън строителните граници на населените места.
7. За незастроените имоти в строителните граници на населените
места таксата за битови отпадъци по населени места се определя съгласно
Приложение №2, раздел “Незастроени имоти в строителни граници”,
колони 14, 15 и 16 и раздел “Незастроени имоти в строителни граници”
декларирани по чл. 17 от ЗМДТ, колони 9, 10 и 11.
8. Променя чл. 16 А от Наредба № 16 от 25.02.2003 г. на ОбС
Априлци като текстът в т. 1 става:
Размерът на таксата се определя в левове според количеството на
битовите отпадъци, като лицата подават декларация в отдел “Местни
данъци и такси” по местонахождението на имота, за 2009 година не по
късно то 10 дни от датата на влизане на настоящето решение в сила.
РЕШЕНИЕ
№ 170
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет
Априлци дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект
„Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, Пречиствателна станция за
питейни води за кварталите Ново Село, Видимата и Зла река. Изграждане
на канализационна мрежа, довеждащ колектор и Градска пречиствателна
станция за отпадни води” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 "Подобряване и развитие на

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до
10 000 е.ж.",като упълномощава Кмета на общината да проведе
необходимите процедури и да подпише съответните документи.
2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет
–Априлци декларира,че дейностите по проект „Подмяна на вътрешна
водопроводна мрежа, Пречиствателна станция за питейни води за
кварталите Ново Село, Видимата и Зла река. Изграждане на
канализационна мрежа, довеждащ колектор и Градска пречиствателна
станция за отпадни води” отговарят на приоритетите, заложени в Плана за
развитие на община Априлци през периода 20072013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 171
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет
Априлци дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект
„Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Острец. Изграждане на
канализационна мрежа,пречиствателна станция за отпадни води и
довеждащ колектор” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
схемите на ПУДООС,като упълномощава Кмета на общината да проведе
необходимите процедури и да подпише съответните документи.
2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общински съвет
–Априлци декларира,че дейностите по проект „„Подмяна на вътрешна
водопроводна мрежа в кв. Острец. Изграждане на канализационна
мрежа,пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор
отговарят на приоритетите, заложени в Плана за развитие на община
Априлци през периода 20072013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 172
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.8, ал. 2 от ЗОС Общински съвет
Априлци
РЕШИ:

Изменя и допълва Наредбата за реда, придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, съгласно Приложение № 1.
Като в чл. 39 ал. 1 отпада т. 1, да се промени номерацията и в
Допълнителните разпоредби в § 2 да се добави – “ и в Интернет
страницата на Община Априлци”.
РЕШЕНИЕ
№ 173
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС, Общински съвет Априлци

РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Ивена Радославова Тотева в размер на 1500 лв.
ПРОТОКОЛ №24
06.02.2009г.
РЕШЕНИЕ
№ 175
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА ОбС Априлци
реши:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА ОбС Априлци
дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект “Подмяна на
вътрешна водопроводна мрежа, Пречиствателна станция за питейни води
за кварталите Острец, Ново село, Видима, Зла река, изграждане на
канализационна мрежа, довеждащ колектор и Градска пречиствателна
станция за отпадни води” за отпускане на безвъзмездна помощ по
процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до
10 000 е.ж.” като упълномощава Кмета на общината да проведе
необходимите процедури и да подпише съответните документи.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци декларира, че дейностите по проект “Подмяна на вътрешна
водопроводна мрежа, пречиствателна станция за питейни води за
кварталите Острец, Ново село, Видима и Зла река, изграждане на
канализационна мрежа, довеждащ колектор и Градска пречиствателна
станция за отпадни води” отговарят на приоритетите, заложени в Плана за
развитие на община Априлци през периода 20072013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 174
На основание чл. 21, ал. 3, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36а, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава съгласието си за увеличаване капацитета на Дом за стари хора
“Ганка и Георги Събчеви” гр. Априлци с още 10 места, считане от 01.
05.2009 година, с численост на персонала още 5 броя заети, утвърдени с
методика от МТСП.
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
Общински съвет Априлци дава съгласието си едноетажна масивна
пристройка с ЗП 414 кв.м., намираща се в поземлен имот – публична
общинска собственост, КД № 52218.531.66.2, УПИ ІІІ, кв. 43, актуван АОС
№ 41, да се използва за разширяване на Дом за стари хора “Ганка и Георги
Събчеви” гр. Априлци като се увеличи капацитета на същия с 10 места.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци дава съгласието си Община Априлци да кандидатства за
финансиране по проект “Красива България”
към МТСП с обект
“Преустройство на съществуваща сграда и рехабилитация на Дом за стари
хора “Ганка и Георги Събчеви” гр. Априлци находяща се в гр. Априлци,
кв. Център, ул. “Йонко Карагьозов” 21 УПИ ІІІ, кв. 43, актуван с АОС №
41 .
ПРОТОКОЛ № 25
26.02.2009г.
РЕШЕНИЕ
№ 176
На осн. чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 122, ал. 3 от ПОДОС ОбС Априлци
РЕШИ:

Приема годишен отчет за 2008 година за изпълнението на
Програмата за управление на кмета на община Априлци за мандат 2007
2011 година
РЕШЕНИЕ
№ 177
На основание чл. 21 ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 ал.1 т.1 от ПОДОС и
чл. 25 ал.2 т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Изменя Правилника за организацията и дейността на ОбС както
следва:
В член 48 от Правилника за организацията и дейността на ОбС
Априлци
1/
В ал.(3) Постоянните комисии на ОбС Априлци са:
се добавя: т. 3. Комисия за установяване конфликт на интереси за
общински съветници и кметове
2/ В ал. (4) Общинският съвет определя числеността на Постоянните
комисии в ОбС по ал. (3)
се добавя текста: 3. Комисия за установяване конфликт на интереси за
общински съветници и кметове 3 члена.
Промените да бъдат отразени в ПОДОС на ОбС Априлци
РЕШЕНИЕ
№ 178
На основание чл. 48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 48 , ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация при Община Априлци за мандат 20072011 г. Общински
съвет Априлци
РЕШИ:

Избира състав на Комисията за установяване конфликт на интереси
за общински съветници и кметове както следва:
Председател: Стелиян Нунев
Секретар:
Цвятко Димитров
Член:
Стоянка Димова
РЕШЕНИЕ
№ 179
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема годишния отчет на Общинска програма за опазване на
околната среда и програма за управление дейностите по отпадъците за
2008 год.
РЕШЕНИЕ
№ 180
На основание чл. 21, ал.2, от ЗМСМА ,във връзка с чл. 54а от ЗОС Общински
съвет Априлци
РЕШИ:

Изменя и допълва Наредба №11 за условията и реда за упражняване
на правата на собственик от Община Априлци върху общинската част от
капитала на търговските дружества, като се създава нов раздел ДЕСЕТИ „
РЕГИСТРИ”, със следното съдържание:
„ чл. 57(1) Община Априлци води публичен регистър на общинските
еднолични търговски дружества и на търговските дружества, в които
Общината е акционер или съдружник. Регистърът е достъпен чрез сайта на
Община Априлци–www.obshtinaapriltsi.com.
(2) В регистъра се вписват:
1. общинските еднолични търговски дружества;
2. търговските дружества, в които Община Априлци е акционер или
съдружник.
Чл. 58. Регистърът се води по образец, утвърден с Наредба 5 от 2005г.
и съдържа следните графи:
1. Номер по ред
2. Наименование на търговското дружество.
3. Данни за съдебната ретистрация на търговското дружество.
4. Размер на общинското участие в капитала на търговското
дружество;
5. Лицата, представляващи Общината в органите за управление и
контрол на дружеството;
6. Възнаграждения на лицата, представляващи Общината в органите
за управление и контрол на търговското дружество
Чл. 59. За всяко търговско дружество се отделя партида с необходимия
брой двойни страници.
Чл. 60. Вписването в регистъра се извършва от определено със заповед
на кмета на Община Априлци длъжностно лице

Чл. 61. Органите на управление на общинските еднолични търговски
дружества и лицата, упълномощени да представляват Община Априлци в
търговските дружества, в които е акционер или съдружник изпращат на
длъжностното лице по чл. 60,
заверени преписи от актовете,
удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.
РЕШЕНИЕ
№ 181
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Отменя Наредба № 5 от месец юни 1997 г.
2. Стопанисването, управлението и разпореждането с мерите и
пасищата Общинска собственост, извън границите на
НП”Централен Балкан” да се извършва съгласно разпоредбите на
ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, НПРУРОИ на ОбС Априлци и други нормативни
актове.
РЕШЕНИЕ
№ 182
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.
РЕШЕНИЕ
№ 183
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Михаел Станиславов Кукенски в размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 184
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Ана Петърчова
Петрова в размер на 200 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 185
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Дария Емилова Йончева размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 186
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и т.8 от Решение на Министерския
съвет № 29 от 23.01.2009 г. за разделение на дейностите финансирани чрез общинските

бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти
за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2009 г. Общински съвет
Априлци
РЕШИ:

1.Определя структурата и числеността на персонала на Общинска
администрация, както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
33.
34.
35.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Кмет на община
Кмет на кметство
Кметски наместник
Заместник кмет
Секретар
Главен архитект
Главен юристконсулт
Стажантодитор
Финансов контрольор
Секретар МКБППМН
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Директор на дирекция “БФУС”
Началник отдел “АИО”
Главен специалист ОБЦИУГ
Младши специалист ОбЦИУГ
Главен специалист “Счетоводсво и бюджет”
Старши специалист “Счетоводител”
Технически сътрудник – Касиер
Главен експерт “Общинска собственост”
Старши специалист “Общинска собственост”
Младши специалист “Общински имоти”
Главен специалист “Местни данъци и такси”
Старши специалист “Местни данъци и такси”
Техничиски сътрудниккасиер “Местни данъци и такси”
Главен специалист “Човешки ресурси”
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Главен експерт “Евроинтеграция”
Главен специалист “Инспекторат”
Главен специалист “Образование, здравеопазване,социални грижи
култура и спорт “
Главен специалист “Гражданска защита и осигуряване на заетост”
Главен специалист “Благоустройство и регионално развитие”
Старши специалист “ТСУ”
Старши специалист “Екология”
Младши специалист “Туризъм”
Младши специалист ”Физическа култура, спорт и общински
пазари”
Технически сътрудник – шофьор
ЩАТНИ БРОЙКИ ОБЩО:

ЩАТНИ
БРОЙКИ
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
40

2.Определяне числеността на персонала за местните дейности по бюджета на Община
Априлци за 2009 г. както следва:
№
ЩАТНИ
по НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
БРОЙКИ
ред
1. Ученически столове
4
2. Извънучилищни дейности
3
3. Други дейности по образованието
3
4. Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа
1
5. Чистота
13.5
6. Обредни домове и зали
0.5
7. Селски и горско стопанство
3
8. Общински пазари
1
ЩАТНИ БРОЙКИ ОБЩО:
29

РЕШЕНИЕ
№ 187
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9”а” от Закона за
общинските бюджети Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Отменя приетата с Решение на ОбС  Априлци Наредба за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет.
2.Приема Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет, която влиза в сила от 01.01.2009 г.
ПРОТОКОЛ № 26
13.03. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 188
На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл.12 и чл.30 от
ЗОБ, чл.9 ал.2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009г., ПМС
№27/09.02.2009г. и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет Общински съветАприлци
РЕШИ:

Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008 г. по прихода и
разхода, по функции и дейности, както следва:
1.1.По прихода – 5 234 964 лв. (Приложение №. 1 )
1.2.По разхода – 5 234 964 лв. (Приложение №. 2 )
РЕШЕНИЕ
№ 189
На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл.12 и чл.30 от
ЗОБ, чл.9 ал.2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009г., ПМС
№27/09.02.2009г. и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет Общински съветАприлци
РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва:
2.1.По прихода – 4 390 732 лв. ( Приложение №. 1 )

2.2.По разхода – 4 390 732 лв. ( Приложение №. 2 )
РЕШЕНИЕ
№ 190
На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл.12 и чл.30 от
ЗОБ, чл.9 ал.2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009г., ПМС
№27/09.02.2009г. и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет Общински съветАприлци
РЕШИ:

Приема отчета за състоянието на общинския дълг
/Приложения № 3, № 3а и № 3б/
РЕШЕНИЕ
№ 191
На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл.12 и чл.30 от
ЗОБ, чл.9 ал.2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009г., ПМС
№27/09.02.2009г. и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет Общински съветАприлци
РЕШИ:
ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2009 г., както следва:
4.1.По прихода 2666714 лв.(Приложение №. 1 ) в т.ч.
Приходи за финансиране на държавни дейности –
1 407 861 лв. в т.ч.
x Обща субсидия за делегирани дейности –
1 268 110 лв.
x Преходен остатък от 2008 г. –
139 751 лв.
Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности –1258853 лв.
в т.ч.
x Данъчни приходи –
193 000 лв
x Неданъчни приходи –
710 344лв
x Обща изравнителна субсидия –
113 500 лв. в т.ч.
77 000 лв.
обща изравнителна субсидия за местни дейности –
36 500 лв.
за зимно поддържане и снегопочистване –
x Целева субсидия за капиталови разходи –
201 900 лв. в т.ч.
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА –
23 000 лв.
118 710 лв.
за изграждане и основен ремонт на общински пътища –
40 000 лв.
за изграждане и основен ремонт на уличната мрежа –
20 190 лв.
резерв –
x Друго финансране /заеми и погашения по главници/ 
//38 512 лв.
x Преходен остатък –
78 621 лв.
4.2.По разхода 2666714 лв.(Приложение № 2) в т.ч.
За делегирани от държавата дейности –
x От държавни трансфери –
обща допълваща субсидия –
преходен остатък за държавни дейности 

x Дофинасиране с местни приходи –
x Резерв – 10% върху обща допълваща субсидия –
За местни дейности –
x От местни приходи –

1 419 861 лв. в т.ч.
1 281 051 лв. в. т.ч.
1 141 300 лв.
139 751 лв.
12 000 лв
126 810 лв.
1 246 853 лв. в т.ч.
1 215 313 лв.

x Резерв – 10% върху трансфери за местни дейности – обща изравнителна
субсидия, средства за зимно поддържане и снегопочистване и целева субсидия за
капиталови разходи –
31 540 лв.
5. Приема инвестиционната програма – (Приложение № 4)
6.Определя максимален размер на новия общински дълг за 2009 г.–300000 лв.
7.Определя максимален размер на общинския дълг към 31.12.2009 г.–300000лв
8.Приема разчети за целеви разходи и субсидии както следва
x Членски внос – 2000 лв
x Помощи за погребения – 800 лв.
x Субсидии в т.ч.
 за читалища – 77 004 лв.(плюс задължителен резерв 10%8556 лв.)
 за спортни клубове и мероприятия – 23 500 лв.
 за МБАЛ  издръжка на болничния стационар (неразплатени разходи от
2008 г.)  28000 лв.
 за местното туристическо сдружение –2500 лв.
9.Приема следните лимити:
x за социалнобитови разходи в размер на 3% ( чл.25 ал.2 от ПМС №27/09.02.2009
г.) от начислените трудови възнаграждения.
x за представителни разходи в размер на 5000 лв.
10. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи,
съгласно Приложение № 5.
11. Определя числеността на персонала и ФРЗ за местните дейности съгласно
Приложение № 6.
12. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно
Приложения №.№ 3, 3а и 3б.
13. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по тримесечия и по месеци.
14. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
x делегирани от държавата дейности да се прави мотивирано искане (по реда на
§31,ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената
субсидия;
x разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС да се прави мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от
централния бюджет или от фонда за органите на местното самоуправление – “ФЛАГ”
ЕАД в размер до 1 000 000 лв.
15.Възлага на кмета на общината:
x Да определи конкретните
разпоредители с бюджетни кредити;

права

и

отговорности

на

второстепенните

x Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол;
x Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята
на дарителя;
x Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,
размера и причините за просрочените задължения, в случаите на просрочени
задължения в размер над 10 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените
вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране;
x Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства
от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с
изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при
условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
16. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е
определено друго, предоставя следните правомощия на кмета (чл.27 от ЗОБ):
x Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и
осигурителни вноски в частта за делегираните от даржавата дейности;
x Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и
размер в частта за местните дейности;
x Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други зточници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
x Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
x Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
17. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и предствят в срок до 31.03.2009 г. конкретни мерки за
изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

ПРОТОКОЛ № 27
26.03. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 192
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съветАприлци
РЕШИ:

Допълва Приложение №1 от Наредба №16 от 25.02.2003г. за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Априлци, като създава нова услуга в Списъка на
услугите в Приложение №1, както следва:
“точка 50 попълване данни в декларация по чл.14 от ЗМДТ –10лв.”

РЕШЕНИЕ
№ 193
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от ЗОС и чл.3, ал.2 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Обявява следния имот  частна общинска собственост: УПИ ХVІ,
пл.№ 608 /от предходен кадастрален план/, кв. 32,  Дворно място от 5 230
кв.м, актуван с АОС № 85/19.09.1997 г. представляващ част от ПИ с
идентификатор 52218.513.34/по действащата кадастрална карта/, за
публична общинска собственост.
2.Промяна характера на собствеността да се отрази със съставянето
на нов акт за публична общинска собственост в съответствие със скица на
ПИ с идентификатор 52218.513.34 по кадастралната карта на гр.Априлци,
одобрен със Заповед № РД1849/31.08.2007 г. на Изпълнителния Директор
на АГКК.
3.Да се състави нов акт за публична общинска собственост за ПИ с
идентификатор 52218.513.35 по кадастралната карта на гр.Априлци,
одобрена със Заповед № РД1849/31.08.2007 г. на Изпълнителния
Директор на АГКК. – представляващ УПИ ХVІ, пл.№ 606 /по предходен
кадастрален план/, кв.32.
РЕШЕНИЕ
№ 194
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема предложение с вх. № ДП  19/09.03.2009 г. относно
учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия 20кV през
поземлен имот с № 52218.133.81 и № 52218.131.8.
РЕШЕНИЕ
№ 195
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект
„Изграждане на парк в кв. Зла река, гр. Априлци” , в имоти с кад. №№
52218.513.34 и 52218.513.35 , гр. Априлци, кв. Зла река за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските
райони,,като упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите
процедури и да подпише съответните документи.
2. Декларира,че дейностите по проект „Изграждане на парк в кв. Зла
река, гр. Априлци” отговарят на приоритетите, заложени в Плана за
развитие на община Априлци през периода 20072013 г.
РЕШЕНИЕ
№ 196
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение №74/24.04.2008г. на ОбС,
Общински съвет Априлци

РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Стилян Иванов
Иванов в размер на 54 лева.
РЕШЕНИЕ
№ 197
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 29 от
НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Приема определените цени на ДМА от лицензиран оценител
съгласно таблица с оценка на Дълготрайните материални активи
изготвена от лицензиран оценител Приложение №1
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за
продажба на посочените в приложената таблица ДМА чрез
публичен търг с явно наддаване и сключи договор със спечелилия
търга участник.
РЕШЕНИЕ
№ 198
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект
„Рехабилитация общински парк гр. Априлци” , в имоти с кад. №№
52218.513.34 и 52218.513.35 , гр. Априлци, кв. Зла река за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските
райони,,като упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите
процедури и да подпише съответните документи.
2. Декларира,че дейностите по проект „Рехабилитация общински
парк гр. Априлци” отговарят на приоритетите, заложени в Плана за
развитие на община Априлци през периода 20072013 г.

ПРОТОКОЛ № 28
30.04. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 198
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект
„Рехабилитация общински парк гр. Априлци” , в имоти с кад. №№
52218.513.34 и 52218.513.35 , гр. Априлци, кв. Зла река за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските
райони,,като упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите
процедури и да подпише съответните документи.

2. Декларира,че дейностите по проект „Рехабилитация общински
парк гр. Априлци” отговарят на приоритетите, заложени в Плана за
развитие на община Априлци през периода 20072013 г.
ПРОТОКОЛ № 29
ДАТА 30.04. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 199
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема информация с вх. № 75 от 24.03.2009г. от РПУ на МВР гр.
Троян относно борба с престъпността, осигуряване на обществен ред и
безопасност на движението на територията на община Априлци през 2008г.
РЕШЕНИЕ
№ 200
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и в съответствие с §6е, ал.
1,2,3,4,5,6 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, ОбС
Априлци
РЕШИ:

Дава своето съгласие ОУ „Васил Левски” гр. Априлци да остане в
списъка на защитените училища в страната за 2009 година.
РЕШЕНИЕ
№ 201
На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинските
бюджети и чл.3 т.2, чл.4 т.2 и чл.17 от Закона за общинския дълг Общински съвет –
Априлци
РЕШИ:

1. За рефинансиране на съществуващ дълг от 2008 г., ОБЩИНА
АПРИЛЦИ да поеме дългосрочен дълг чрез договор за общински банков
заем в размер на 300000 лв., със срок на усвояване месец юни 2009 г.
2. Общинският дълг да бъде обезпечен както следва:
2.1. Учредяване на първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот
– частна общинска собственост – хижа “Видима” – АОС № 87/16.01.1998 г.
2.2. Учредяване на първи по ред особен залог по Закона за особените
залози върху вземания на ОБЩИНА АПРИЛЦИ по бюджетни и
извънбюджетни сметки в Банка ДСКЕАД, с произход собствени приходи,
в размер до 420000 лв.
3. Дългосрочният дълг да бъде поет за срок не подълъг от 2 години и
да бъде погасяван на 24 броя неравни месечни погасителни вноски по
главницата.
4. Определя:

4.1. Максимален лихвен процент – едномесечния Софибор плюс надбавка
до 5.5 процента.
4.2. Такса за управление – до 0.5 процента от размера на дълга.
4.3. Други такси – общо: до 4000 лв., без такса за предсрочно погасяване.
5. За осигуряване на необходимото финансиране възлага на кмета на
общината да проведе процедура за избор на финансова институция по реда
на Закона за обществените поръчки.
РЕШЕНИЕ
№ 202
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС и чл. 29 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следният
дълготраен материален актив – частна общинска собственост:
Дизелов електроагрегат – 1 бр.;
Тип – AD 60 – 3;
Година на производство – 1974 г.;
Производител – Завод „Авангард”;
F – 50Hz; COS φ = 0.8 ; P = 60 KW; 309 V ; Ih 111 A
2.Определя начална тръжна цена от 3 200 лева;
3.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедурата за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване и сключи договор със
спечелилия търга участник.
РЕШЕНИЕ
№ 203
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС и чл. 29 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следният
недвижим имот – частна общинска собственост: Урегулиран поземлен
имот от 1 818 кв. м., с Начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10
м)”, заедно с изградените в него едноетажна полумасивна сграда кад.№
52218.512.472.1, със застроена площ 26 кв.м. и едноетажна масивна с
дървен гредоред сграда кад.№ 52218.512.472.2 /бивше училище/, със
застроена площ 243 кв.м.;
2.Определя начална тръжна цена от 81 661 лева;
3.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедурата за
продажба на недвижимият имот по т. 1 чрез публичен търг с явно
наддаване и сключи договор със спечелилия търга участник.
РЕШЕНИЕ
№ 204
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС и чл. 29 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следният
недвижим имот – частна общинска собственост: Застроен урегулиран
поземлен имот в град Априлци, квартал Център с площ от 2 017 кв. м., с
Начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект”,
заедно с изградената в него едноетажна масивна сграда кад.№
52218.530.658.2, със застроена площ 56 кв. м.;
2.Определя начална тръжна цена от 62 805 лева;
3.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедурата за
продажба на недвижимият имот по т. 1 чрез публичен търг с явно
наддаване и сключи договор със спечелилия търга участник.
РЕШЕНИЕ
№ 205
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, чл. 29 и чл. 70 ал.
от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъдат продадени на публичен търг с явно наддаване недвижими имоти –
находящи се в град Априлци, квартал Видима, представляващи: Урбанизиран
поземлен имот с кад.№ 52218.547.269 с площ от 17 112 кв.м. и застроен с:
масивна курортно туристическа сграда с РЗП от 360 кв.м., масивна курортно
туристическа сграда с РЗП от 368 кв.м., масивна постройка с допълващо
застрояване с РЗП от 33 кв.м., масивна курортно туристическа сграда с РЗП от
366 кв.м., масивна селскостопанска сграда с РЗП от 60 кв.м., полумасивна
курортно туристическа сграда с РЗП от 130 кв.м., масивна курортно
туристическа сграда с РЗП от 190 кв.м., масивна курортно туристическа
сграда с РЗП от 318 кв.м., масивна селскостопанска сграда с РЗП от 77 кв.м.
по кадастралната карта на град Априлци и Урбанизиран незастроен поземлен
имот с кад.№ 52218.547.294 с площ от 428 кв.м. по кадастралната карта на
град Априлци,
2.Определя начална тръжна цена на двата имота включваща стойността на
земята и сградите от 914 042 лева.
Кметът на Общината да проведе процедурата по продажба на недвижимите
поземлени имоти и сключи договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ
№ 206
На основание чл.21, ал. 1 , т. 8 и т. 12 от ЗМСМА ОбС Априлци
РЕШИ:

1.Дава съгласие община Априлци да кандидатства с проект „Доставка на
оборудване и обзавеждане на Дом за стари хора „Ганка и Георги Събчеви”
– Априлци” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Фонд
„Социално подпомагане”, като упълномощава Кмета на общината да
проведе необходимите процедури и да подпише съответните документи.
2.Декларира, че дейностите по проект „Доставка на оборудване и
обзавеждане на Дом за стари хора „Ганка и Георги Събчеви” гр. Априлци”

отговарят на приоритетите, заложени в Плана за развитие на община
Априлци през периода 20072013 година.
РЕШЕНИЕ
№ 207
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема т. 1 и т. 2 от предложение с вх. № ДП 31/15.04.2009г. на кмета
на община Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 208
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Възлага на кмета на община Априлци да проведе процедура за отдаване
под наем чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ с идентификатор
52218.779.827, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин
на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, с
площ 2 051 кв.м., на местността „Леище” – частна общинска собственост.
2.Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 502
/Петстотин и два / лева.
РЕШЕНИЕ
№ 209
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 1, т.2 от Закона за
защита от бедствия ОбС Априлци
РЕШИ:

Утвърждава Общински план за защита на населението от бедствия и
аварии на територията на община Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 210
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 5 от НРПУРОИ
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да учреди право на преминаване и прокарване на подземна кабелна
линия 20кV през поземлени имоти с кад. № 52218.133.81 и 52218.131.8
съглсно разпоредбите на ЗУТ, след представяне в Община Априлци и
одобряване на парцеларен план и работен проект, неразделна част от
влезлия в сила ПУП със заповед № 505/10.11.2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 211
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Лидия Петкова Сомлева в размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 212

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Илияна и Петър Кънчеви в размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 213
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Анета Иванова Ангелова в размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 214
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Станислава Христова Нанкова в размер на 1500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 215
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за подпомагане на
даровити и изявени деца от СК “Планинец” в размер на 500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 215
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за подпомагане на
даровити и изявени деца от СК “Планинец” в размер на 500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 216
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на
ОбС Априлци, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Изменя Решение 74/24.04.2008г. на ОбС Априлци в частта на т. 2.1.
както следва:
2.1. Стимулиране на раждаемостта
Общински съвет след решение отпуска по 500 лв. на новородено дете, при
следните условия към датата на раждане на детето







Двамата родители да са с постоянен адрес в община Априлци, като
единият наймалко 5 години, а другият 1 година към датата на раждане
на детето.
Детето да бъде записано в регистъра на община Априлци
Единият от родителите да работи в община Априлци или да е
регистриран в Бюрото по труда поне 1 година към датата на
кандидатстване
Кандидатстването за еднократната помощ да става не по късно от 3
месеца от датата на раждане.
Отпускането да става по преценка на ОбС

ПРОТОКОЛ № 30
ДАТА 28.05. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 217
На основаниечл. 33 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Избира Дончо Христов Пачников за член на постоянната комисия по
териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и
околна среда, спорт, международни връзки, обществен ред и сигурност
към ОбС – Априлци
РЕШЕНИЕ
№ 218
На основание чл.33 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Избира Дончо Христов Пачников за член на постоянната
комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм,
евроинтеграция образование, здравеопазване, култура, религия,социални
дейности към ОбС – Априлци:.
РЕШЕНИЕ
№ 219
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и § 6в от допълнителните
разпоредби на Закона за народната просвета, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

ОУ „Васил Левски” – гр. Априлци да остане в Списъка на
средищните училища в страната.
РЕШЕНИЕ
№ 220
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 3 и ал.4 от Наредба
№ 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, ОбС Априлци
РЕШИ:

1.Разрешава на ЕТ „ Бешков –транс” гр. Ловеч, ул. „Никола Петков”
№ 21 да извършва таксиметров превоз на пътници на територията на
Община Априлци с 1 брой автомобил.

2.Определя срок на валидност на разрешението за извършване на
таксиметров превоз на ЕТ „Бешков транс” – 5 години
3.Определя местостоянка на автомобила – по центровете на
кварталите и селата.
РЕШЕНИЕ
№ 221
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.19 и
чл.70, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци:
РЕШИ:

1.Възлага на кмета на община Априлци да проведе процедура за
отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10
години на ПИ с идентификатор 52218.704.6, с трайно предназначение на
територията  Земеделска, начин на трайно ползване – Рибарник, с площ
2 488 кв.м., на местността „Рътът” в землището на гр.Априлци, кв.Острец –
частна общинска собственост, актуван с АОС №210/10.06.2002 г., като
същият се използва съгласно неговия начин на трайно ползване
2.Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 609
/Шестстотин и девет/ лева за ПИ с идентификатор 52218.704.6.
3.Възлага на кмета на община Априлци да проведе процедура за
отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10
години на ПИ с идентификатор 52218.703.16, с трайно предназначение на
територията  Земеделска, начин на трайно ползване – Рибарник, с площ 1
141 кв.м., на местността „Гьола 1” в землището на гр.Априлци, кв.Острец –
частна общинска собственост, актуван с АОС №211/10.06.2002 г., като
същият се използва съгласно неговия начин на трайно ползване
4.Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 279
/Двеста седемдесет и девет/ лева за ПИ с идентификатор 52218.703.16.
РЕШЕНИЕ
№ 222
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, чл. 29 и
чл. 70 от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Определя начална тръжна цена на дълготрайните материални
активи описана в колона 7 на таблицата както следва:

Наименование

Мярка

2
3
Полиетиленови водопроводни тръби
ф180, 6 атм.
л.м.
ф180, 10 атм.
л.м.
ф 160, 6 атм.
л.м.

К
во

Стара
начална
тръжна
цена лв.

% на
намалени
е

4

5

6

Намален
а
начална
тръжна
цена
7

10
10
10

1 017,79
51 307,20
27 738,61

48
1 130,88
1600 57 008,00
1629 30 820,68

ф 160, 10 атм.
ф 90, 6 атм.
Строителна стомана
Стомана А І катанка, ф6, ф8
Стомана А ІІІ периодичен профил,
№12, №14, №16

л.м.
л.м.
кг.
кг.

450 12 658,50
3
18,51

10
10

11 392,65
16,66

9910
2315

О
0

6 045,10
1 458,45

6 045,10
1 458,45

2.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за
продажба на описаните в таблицата ДМА чрез публичен търг с явно
наддаване и сключи договор със спечелилия търга участник.
РЕШЕНИЕ
№ 223
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.35, ал.1 от ЗОС,
чл.19 и чл.65 и чл.66 от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци:
РЕШИ:

1.Дава съгласието си да бъде разширен съществуващия на терена
стар коларски път в ПИ с идентификатор 52218.936.11 – Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – Друг вид трайно насаждение и площ
315,413 дка. на местността „Начков трап” по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Острец.
2.Ползването на дървесината да се извърши съгласно сортиментна
ведомост по такса на корен на цена съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите
приета с ПМС №202/11.08.2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 224
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не подкрепи проекта за решение в предложение с вх. № ДП
33/15.04.2009г..
РЕШЕНИЕ
№ 225
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не подкрепи проекта за решение в предложение с вх. № ДП 36
08.05.2009г..
ПРОТОКОЛ № 31
ДАТА 25.06. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 226
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Допълва чл. 19, ал. 4, подточка /а/ от Наредба 16 със следния текст:

„за ползване на запазено място /една условна клетка/ за неделния пазар се
заплаща такса в размер на 5,00 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 227
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Допълва т. 25 от Приложение 1, както следва:

 Ползване на зала за граждански ритуали от лице или лица с
постоянен адрес в община Априлци – 20 лв.
 От всички останали – 100 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 228
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не подкрепя т. 3 от проекта за решение в предложение с вх. № ДП 47.
РЕШЕНИЕ
№ 229
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Априлци да кандидатства за безвъзмездно
финансиране по програма „Глобални библиотеки” за технологично
оборудване на читалищните библиотеки – към НЧ „Светлина”, към НЧ
„Бъдеще” и към НЧ „Петър Берон”.
2.Упълномощава Кмета да подпише от името на общината четиристранно
споразумение за партньорство по програмата.
РЕШЕНИЕ
№ 230
На основание чл.21, ал.1,т.23,чл.59,чл.60 и чл.61,ал.2,т.4,буква "а" от ЗМСМА, § 49
от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2009 г. и във връзка с ФО4/20.02.2009 г. на Министерството на финансите
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Дава съгласие ОБЩИНА АПРИЛЦИ да кандидатства съвместно с
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, Област Стара Загора пред Министерството на
финансите за предоставяне на средства на основание § 49 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република
българия за 2009 г. и във връзка с писмо № ФО4 от 20.02.2009 г. на МФ за
финансиране на проект "Туристически маршрут "Павел банявръх
МарагидикАприлцисреща в сърцето на Балкана"".
2.Дава съгласие община Априлци да подпише споразумение за общинско
сътрудничество съвместно с община Павел баня.
Споразумението урежда съвместното участие на страните при
разработване, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проект
"Туристически маршрут "Павел баняврьх МарагидикАприлцисреща в
сърцето на Балкана"".

3.Упълномощава кмета на община Априлци да подпише междуобщинско
споразумение и да контролира неговото изпълнение.
4.Възлага на кмета на община Априлци да осъществи необходимите стъпки
по подготовката и реализацията на проекта, както и контрола по
провеждането на процедури по реда на Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки при условията на чл. 8, ал. 6 от Закона за
обществените поръчки.
РЕШЕНИЕ
№ 231
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.15 от НРПУРОИ,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъде отдадена възмездно под наем на РВМСЛовеч за срок от 5
години, стая в размер на 9,18 кв.м., находяща се на първия етаж в бившата
сграда на БКС /срещу входа и стълбите за втория етаж/  поземлен имот с
кад.№ 52218.530.307 с начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до
10 м.),
актуван с АОС №40/24.02.1997 г. – публична общинска
собственост.
2.Стаята да се използва за настаняване на общински ветеринарен лекар.
3.Всички разходи и консумативи свързани с отдадената под наем стая, да
бъдат за сметка на наемателя.
РЕШЕНИЕ
№ 232
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.57, ал.9 от ЗГ, чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС,
чл.65 и чл.66 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Добитата дървесина да се използва за задоволяване нуждите на
местното население след подаване на молби от нуждаещите се.
2.Продажбата на дървесината да се извърши по такса на корен на
цена съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Държавната агенция по горите по Закона за горите приета с ПМС
№202/11.08.2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 233
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62 от ЗЕ, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.39, ал.1,
т.4 и ал.3 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Учредява възмездно право на строеж без публичен търг или публично
оповестен конкурс върху 4 кв.м. в ПИ с идентификатор 52218.546.138 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Острец – частна общинска
собственост на ЕТ”Мая Вълкова” гр.Априлци.
2.Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед за ОПС на
ЕТ”Мая Вълкова” гр.Априлци.
3.Приема определената цена на ОПС в изготвена от лицензиран оценител
в размер на 79 лв.

РЕШЕНИЕ
№ 234
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 и чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.15
от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъде отдаден за безвъзмездно ползване на Областна Дирекция на
МВР Ловеч,
участък Априлци за срок от 10 години, специализиран автомобил ЗИЛ –
131 с рег.№ ОВ 9501 АМ с балансова стойност 1 497,18 лв. /Хиляда
четиристотин деветдесет и седем лв. и 18 ст./  частна общинска
собственост
2.Автомобилът да се използва по неговото предназначение – пожарен
автомобил на територията на Община Априлци.
3.Всички разходи и консумативи свързани с отдадения за безвъзмездно
ползване специализиран автомобил бъдат за сметка на ползвателя.
РЕШЕНИЕ
№ 235
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 от Наредба №4/14.09.2004 г.
на МРРБ, чл.62 от ЗЕ, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.39, ал.1, т.4 и ал.3 от НРПУРОИ
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Учредява възмездно право на строеж без публичен търг или
публично оповестен конкурс върху 2,60 кв.м. в ПИ с идентификатор
52218.513.129 по кадастралната карта на гр.Априлци – частна общинска
собственост на „Биптан” ЕООД гр.Севлиево.
2.Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед и сключи
договор с „Биптан” ЕООД гр.Севлиево за ОПС.
3.Приема определената цена на ОПС в изготвена от лицензиран
оценител в размер на 51 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 236
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Възлага на Директора на ПГТ „Иван Марангозов”, да проведе процедура
за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 /пет/
години на помещения както следва:
 за учебна дейност стая № 1 и стая №2 от етаж ІІІ
 за преподаватели стая № 3 от етаж ІІІ
 за квартира – стаи № 1 и № 2 от Общежитието
в ПИ с кад. № 52218.546.395 по кадастралната карта на гр.Априлци,
кв.Острец  ПГТ „ Иван Марангозов” при следните конкурсни условия:
a. кандидатът да притежава лиценз за професионално обучение
по туризъм

b. стаите да се използват по тяхното предназначение
2.Всички разходи и консумативи свързани с отдадените под наем стаи да
бъдат за сметка на наемателя.
3.Определя годишен наем на помещенията общо в размер на 10 / Десет/
лева
РЕШЕНИЕ
№ 237
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава своето съгласие да се направи паметник на убитите през
войните от 19121945г. в центъра на кв. Ново село, гр. Априлци, като се
търсят източници за външно финансиране.
РЕШЕНИЕ
№ 238
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74/24.04.2008г.
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

на

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за подпомагане на
даровити и изявени деца от Група за автентичен фолклор към ОбЦРД гр.
Априлци в размер на 500 лв.
РЕШЕНИЕ
№ 239
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74/24.04.2008г.
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

на

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение
Антон Николов Вичев в размер на 500 лв.

на

ПРОТОКОЛ № 32
ДАТА 30. 07. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 240
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41 и чл. 42 от ЗЗБ, ОбС Априлци
РЕШИ:

1. Възлага на кмета на Община Априлци да изгради на територията на
общината следното доброволно формирование:
 Аварийно – спасителен отряд с числен състав до 5 човека за извършване
на спасителни и аварийни работи;
2. Възлага на кмета на Община Априлци да публикува в медиите
обявление за набиране на доброволци
3. Възлага на кмета на Община Априлци да изпрати заявление за
регистриране на сформираното доброволно формирование в Министерство
на извънредните ситуации
4. След изграждането на доброволното формирование да бъде информиран
ОбС

РЕШЕНИЕ
№ 241
На основание чл. 21 ал. 1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските
бюджети Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Извършва промени в бюджета на общината за 2009 г. както следва:
№ по
Дейност, параграф, обект
ред
1.
Дейност:”Ликвидиране последствията от
стихийни бедствия”
§ 5200Проектопроучвателни работи в т.ч.
-свлачище на път “БоазаПаздери”
подпорна стена на р.Габровница
корекция на р.Стърна река
свлачище на ул.”Смолян”,кв.Острец
свлачище на път “с.Велчовом.Мачковци”
ОБЩО разходи за дейността:
2.

Било

Става

0
0
0
0
0
0
0

35400
13908
5724
5568
3516
6684
35400

Дейност:”Пречистване на отпадъчните
води “
§
5200Придобиване
на
ДМА
– 259202
Канализационна мрежа и ЛПСОВ
259202
ОБЩО разходи за дейността:

171973
171973

3.
Дейност:“Изграждане,ремонт и поддръжка на
уличната мрежа”
40000
0
§ 5100 Основен ремонт – улици в т.ч.
ул.” Бъзев дял” – кв.Видима
40000
ул.” Габровница” – кв.Видима
52674
Всички останали разходни параграфи:
92674
ОБЩО разходи за дейността:
3223934
Всички останали дейности:
3575810
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

91829
40000
51829
52674
144503
3223934
3575810

РЕШЕНИЕ
№ 242
На осн. чл. 21, ал. 1 , т. 9 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Приема баланса на дружеството към датата на приключване на
ликвидацията.
2. Приема пояснителния доклад към баланса
3. Приема годишните отчети на ликвидатора за 2007 г., 2008 г. и
към 31.01.2009 г.
ликвидатора Недка Димова Топалова от
4. Освобождава
отговорност.

РЕШЕНИЕ
№ 243
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Ежемесечно Общински съвет да бъде информиран за възникнали
проблеми по приходната и разходвата част на бюджета на общината.
2.След задълбочен анализ на информацията да се вземат решения за
подпомагане дейността на общинската администрация.
РЕШЕНИЕ
№ 244
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 12 от ПМС № 156 от 17.06.2009
година Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Приема Програма за ограничаване на нелихвените разходи и за
финансова стабилизация на Общината през 2009 година.
РЕШЕНИЕ
№ 245
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава съгласие при изработване и одобряване изменението на
подробния устроиствен план план за застрояване и регулация за поземлен
имот 52218.530.201 по кадастралната карта на гр. Априлци, собственост на
Жанета Неделчева Добрева, съгласно нот. Акт № 45, том ХV, дело №
3362/2007 г., да се промени предназначението на УПИ ІХ в кв. 8 по
регулационния план на гр. Априлци, кв. Център, отреден „За детска
градина”, като имотите по кадастралната карта на гр. Априлци, попадащи в
УПИ ІХ, кв. 8 се урегулират по имотните граници в нови самостоятелни
поземлени имоти с предвиждане „За жилищно строитество” и се осигури
достъп до тях от новопроектирана улицатупик.
РЕШЕНИЕ
№ 246
На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не обозначава паркинг зад блок „Стара планина” в кв. Ново село
РЕШЕНИЕ
№ 247
На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава съгласие да се обозначи паркингова площ в централната част на
гр. Априлци, уширението на ул. Ново село”.
РЕШЕНИЕ
№ 248
На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава съгласие да се обозначи паркингова площ в кв. Острец, пред
читалище „Бъдеще”
РЕШЕНИЕ
№ 249
На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава съгласие улица „Сенковчица” да се обозначи като еднопосочна
с цел оформяне на търговска площ за продажба на земеделска продукция.
РЕШЕНИЕ
№ 250
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1 Отменя Наредба №1 за обществения ред на територията на
Община Априлци приета с решение №24 от 31.01.1996 г. на Общински
съвет Априлци, изменена и допълнена с решения №103 от 04.02.2000 г. и
№289
от 30.01.2002 г. и Наредба №8 на Община Априлци
Противопожарна наредба.
2.Приема Наредба №1 за обществения ред на територията на
Община Априлци .
РЕШЕНИЕ
№ 251
На осн. ч. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава принципно съгласие за отдаване под наем на имот с
идентификатор 52218.542.278 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.
Острец с площ от около 2 дка за изграждане на туристически атракции
върху същия, чрез отдаване под наем чрез търг за 10 години с явно
наддаване, като задължава община Априлци да подготви документите за
провеждането на търга.
РЕШЕНИЕ
№ 252
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на ОбС,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ за новородено на Банко
Христов Христов в размер на 500лв.
ПРОТОКОЛ № 33
ДАТА 31. 07. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 253
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.65, ал.1 и
ал.2, т.4, чл.70, ал.1 т.3 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Отменя свое Решение №147 /25.09.2009 г. от Протокол №18.
2.Да се проведат лесоустройствените мероприятия предвидени в
действащия лесоустройствен проект в подотдели както следва 111”и”,
112”е”, 123”ц”, 123”ч”, 123”ю”, 124”г”, 124”ж”, 135”е” и 135”б” попадащи
в имоти с кад. №52218.381.1, №52218.974.21, №52218.974.20,
№52218.974.25, №52218.973.43 и №52218.973.43 – частна общинска
собственост при условията на чл.65, ал.2, т.4 от НРПУРОИ.
3.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване и сключи договор със спечелилия
/лите/ търга участник /ци/ за добитата дървесина съгласно сортиментна
ведомост изготвена от лицензиран лесовъд.
4.Определя начални тръжни цени на добитата дървесина по подотдели на
както следва :
 111”и” – 19 443 /Деветнадесет хиляди четиристотин четиридесет и
три/ лева за 743 куб.м. дървесина по сортиментна ведомост или 26 лв. на
куб.м.
 112”е” – 56 073 /Петдесет и шест хиляди седемдесет и три/ лева за 1
564 куб.м. дървесина по сортиментна ведомост или 34 лв. на куб.м.
 123”ц” – 10 999 /Десет хиляди деветстотин деветдесет и девет/ лева
за 473 куб.м. дървесина по сортиментна ведомост или 23 лв. на куб.м.
 123”ч” – 3 186 /Три хиляди сто осемдесет и шест/ лева за 168
куб.м. дървесина по сортиментна ведомост или 19 лв. на куб.м.
 123”ю” – 7 276 /Седем хиляди двеста седемдесет и шест/ лева за
165 куб.м. дървесина по сортиментна ведомост или 44 лв. на куб.м.
 124”г” – 6 021 /Шест хиляди двадесет и един/ лева за 168 куб.м.
дървесина по сортиментна ведомост или 36 лв. на куб.м.
 124”ж” – 5 233 /Пет хиляди двеста тридесет и три/ лева за 225
куб.м. дървесина по сортиментна ведомост или 28 лв. на куб.м.
 135”б” – 3 334 /Три хиляди триста тридесет и четири/ лева за 514
куб.м. дървесина по сортиментна ведомост или 7 лв. на куб.м.
 135”е” – 29 731 /Двадесет и девет хиляди седемстотин тридесет и
три/ лева за 1090 куб.м. дървесина по сортиментна ведомост или 27 лв. на
куб.м.
РЕШЕНИЕ
№ 254
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, чл. 29 и чл.
70 от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Определя начална тръжна цена на добитата и извозена на временен склад
“Христова стружна” 45 куб.м. дървесина “Трепетлика” в размер на 2 520
/Две хиляди петстотин и двадесет/ лева /56 лв. куб.м./

2.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за продажба
на описаната дървесина чрез публичен търг с явно наддаване и сключи
договор със спечелилия публичния търг участник.
ПРОТОКОЛ № 34
ДАТА 27. 08. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 255
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Отменя чл. “8А” от Наредба № 16 на ОбС Априлци за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Априлци
РЕШЕНИЕ
№ 256
На основание чл. 21, ал 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 38 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната ОбС Априлци
РЕШИ:

1.Приема отчета за касовото изпъленение на бюджета на общината
към 30.06.2009 г. – Приложения №,№1,2,3.
2.Приема отчета за командировъчните разходи на кмета на общината
и на председателя на ОбС за първото полугодие на 2009 г Приложение №4
РЕШЕНИЕ
№ 257
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на ОбС,
ОбС Априлци
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ за новородено на Таня
Цветанова Стефанова в размер на 500лв.
РЕШЕНИЕ
№ 258
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и решение №74 от 24.04.2008г. на ОбС,
ОбС Априлци
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ за лечение на Пеша
Найденова в размер на 200лв.
РЕШЕНИЕ
№ 259
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 ал.1 и ал.4 ат Закона за
Народната просвета Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Общински съвет Априлци създава Център за работа с деца към
читалищата в община Априлци, считано от 01.09.2009г.

2.Упълномощава кмета на общината да изготви мотивирано предложение
до Министъра на образованието младежта и науката за закриване на
Общински център за работа с деца, считано от 01.09.2009г.
3.Персоналът да бъде освободен съгласно действащата нормативна уредба.
4.Полагаците се обезщетения на персонала да бъдат изплатени от
разчетените собствени средства в местна дейност „Извънучилищни
дейности”
5.Съшествуващите дейности от ОбЦРД към МОН да се запазят и доразвият
в новосъздадения Център за работа с деца към читалищата в община
Априлци.
6.Задължителната документация да бъде предадена с приемопредавателен
протокол за съхранение на Директора на ОУ „Васил Левски”, гр. Априлци
7.Сградният фондЧОС, съгласно Акт за собственост №3 от 06.01.1997г.,
да се използава от Центъра за работа с деца към читалищата в община
Априлци, като режийните разходи са за сметка на общината.
8.Материалнотехническите средства да се предадат с приемо
предавателен протокол на МОЛ/домакин/ на община Априлци.
ПРОТОКОЛ № 35
ДАТА 24. 09. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 260
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7
от 29.12. 2000 г. на МОН Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Разрешава за учебната 2009/2010 година в Професионална гимназия
по туризъм „Иван Марангозов”, гр. Априлци да функционират следните
маломерни паралелки:
10
клас – 17 ученика
11”а” клас – 16 ученика
РЕШЕНИЕ
№ 261
На осн. чл. 21, ал.1 , т. 8 и т. 11 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ

Не приема предложение с вх. № 65 от 03.09.2009г. от кмета на
Община Априлци.
РЕШЕНИЕ № 262
На осн. чл. 21, ал.1 , т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ

Да бъде отказано отписването от актовите книги за общинска
собственост на имоти подлежащи на възстановяване по чл. 10, ал. 7 от
ЗСПЗЗ
РЕШЕНИЕ

№ 263
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №№ 74/24.04.2008 и
216/30.04.2009 на ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ за новородено на Йонка
Василева Донкова в размер на 500 лв.

РЕШЕНИЕ
№ 264
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74/24.04.2008 на ОбС,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ за отстраняване на щети
от пожар на Дона Пенкова Минкова в размер на 200 лв. и добиване
безвъзмездно на 10 м3 дървен строителен материал.
РЕШЕНИЕ
№ 265
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74/24.04.2008 на ОбС,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ Илия Пенков Илиев в
размер на 250 лв
ПРОТОКОЛ № 36
ДАТА 29. 10. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 266
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОС,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Общински съвет Априлци приема Отчет за изпълнение на
решенията на ОбС Априлци за периода ноември 2007 – август
2009 г, съгласно Приложение № 1
2. Отчетът да се публикува в Интернетстраницата на Община
Априлци.
РЕШЕНИЕ
№ 267
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Отменя Решение № 259/27.08.2009 г. на ОбС Априлци
РЕШЕНИЕ
№ 268
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 10, ал.6
от ЗНП и чл. 12, ал. 2 от ППЗНП Общински Априлци

РЕШИ:

1.Упълномощава Кмета на общината след становище на РИО Ловеч, да
изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието,
младежта и науката за закриване на Общински център за работа с деца гр.
Априлци.
2.Персоналът да бъде освободен съгласно действащата нормативна уредба.
3.Полагащите се обезщетения на персонала да бъдат изплатени от
разчетените собствени средства в местна дейност „Извънучилищни
дейности”
4.Задължителната документация да бъде предадена с приемопредавателен
протокол за съхранение на Директора на ОУ „В. Левски” гр. Априлци
5.Сградният фонд, който е частна общинска собственост, съгласно Акт за
собственост № 3/06.01.1997 г. да се предаде с приемопредавателен
протокол на МОЛ /домакин/ на община Априлци.
6.Материалнотехническите средства да се предадат с приемо
предавателен протокол на МОЛ /домакин/ на община Априлци.
РЕШЕНИЕ № 269
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 от ЗЕ, чл. 37, ал.
4, т. 4 от ЗОС, чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Учредява възмездно право на строеж без публичен търг или
публичен оповестен конкурс върху 15 кв. м. в ПИ с идентификатор
52218.513.283 по кадастралната карта на гр. Априлци – ЧОС на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД
Възлага на Кмета на община Априлци да издаде Заповед за ОПС и
сключи договор с „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
Приема определената цена на ОПС изготвена от лицензиран
оценител в размер на 688,00 /шестстотин осемдесет и осем / лв.
РЕШЕНИЕ № 270
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Отменя Наредба № 3 за организацията и контрола и дейността на
неделния общински пазар в гр. Априлци, влязла в сила в от 13.09.1996 г. и
Наредба № 7 за регистрация и извършване на търговска дейност на
територията на община Априлци, влязла в сила от 26.02.1999 г.
2. Приема Наредба № 3 за организацията на търговската дейност на
територията на община Априлци.
РЕШЕНИЕ № 271
На осн. чл. 21, ал. 1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Предлага Ганка Иванова Тодорова за съдебeн заседател от Община
Априлци в Апелативен съд гр. Велико Търново.
РЕШЕНИЕ № 272
На осн. чл. 21, ал. 1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Предлага Цвятко Стоянов Димитров за съдебен заседател от
Община Априлци в Апелативен съд гр. Велико Търново.
РЕШЕНИЕ № 273
На осн. чл. 21, ал. 1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Предлага
Анета Димитрова Кокошарова за съдебен заседател от
Община Априлци в Окръжен съд гр. Ловеч.
РЕШЕНИЕ № 274
На осн. чл. 21, ал. 1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Предлага Ганка Георгиева Иванова за съдебен заседател от
Община Априлци в Окръжен съд гр. Ловеч.
РЕШЕНИЕ № 275
На осн. чл. 21, ал. 1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Предлага
Марияна Василева Иванова
Община Априлци в Окръжен съд гр. Ловеч.

за съдебен заседател от

РЕШЕНИЕ № 276
На осн. чл. 21, ал. 1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Предлага Никола Йонков Христов за съдебен заседател от Община
Априлци в Окръжен съд гр. Ловеч.
РЕШЕНИЕ № 277
На осн. чл. 21, ал. 1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Предлага Тотка Кръстева Петрова за съдебен заседател от Община
Априлци в Окръжен съд гр. Ловеч.
РЕШЕНИЕ № 278
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение 74/24.04.2008 г. на ОбС
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Снежана Димова
в размер на 400 лв.

ПРОТОКОЛ № 37
ДАТА 10. 11. 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 279
На основание чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Община Априлци да участва като учредител на юридическо лице с
нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза „Местна
инициативна група Троян и Априлци” по смисъла на подхода „ЛИДЕР” на
Програмата за развитие на селските райони, 20072013г.
Определя за представител на Общината действащия кмет на Община
Априлци.
ПРОТОКОЛ № 38
ДАТА 26. 11. 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 280
На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Извършва вътрешни компенсирани промени по бюджета за 2009 г. както следва:
№ на
Раздел, функция,дейност, наименование на
параграфа
параграфа по ЕБК

2404
4040

1015
1016
1030
4214
4600

1011
1014

РАЗДЕЛ"А"ПРИХОДИ
Нетни приходи от продажби на стоки и услуги
Постъпления от продажби на земя
Всички останали приходни параграфи:
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:
РАЗДЕЛ"Б"РАЗХОДИ
Функция"Общи държавни служби"
Местна дейност"Общинска администрация"
Материали
Вода, горива, енергия
Текущ ремонт
Помощи по решение на общинския съвет
Членски внос в нетърговски организации
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Функция"Образование"
Местна дейност"Целодневни детски градини"
Храна
Учебни и научноисл.рди,книги за библиот.

БИЛО

СТАВА

25000
277344
3505067
3807411

55000
247344
3505067
3807411

25000
24000
12000
12000
2000
98000
173000

20000
20000
8000
18000
4000
98000
168000

26147
500

19147
700

1015
1016
1051

1016

1016

1015
1016
1020

1020
1030

1015
1016
1020
1030
5100

Материали
Вода, горива, енергия
Командировки в страната
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Дофинансиране"Професионални училища"
Вода, горива, енергия
Общо за дейността:
Местна дейност"Столове"
Вода, горива, енергия
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Местна дейност"Др.дейности по образованието"
Материали
Вода, горива, енергия
Разходи за външни услуги
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Функция"Жил.строителство БКС и опазване на
околната среда"
Местна дейност"ВиК"
Разходи за външни услуги
Текущ ремонт
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Местна дейност"Изгр.,ремонт и поддр.на уличната
мрежа"
Материали
Вода, горива, енергия
Разходи за външни услуги
Текущ ремонт
Основен ремонт в т.ч.
ул."Габровница"
ул."Бъзов дял"

5200
9700

Придобиване на ДМА
Резерв
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Местна дейност"Др.дейн.по БКС и рег.развитие"

1015
1016
1030
5200
9700

Материали
Вода, горива, енергия
Текущ ремонт
Придобиване на ДМА
Резерв
в т.ч. ППР нА обект свлачище път с.Велчовом.Мачковци

1950
9800
150
10695
49242

3450
6800
450
10695
41242

0
0

60000
60000

1800
19360
21160

6800
19360
26160

3100
8500
8800
17890
38290

2100
7500
6800
17890
34290

15000
6000
8100
29100

11000
1000
8100
20100

10000
4000
11000
4000
91829

3000
0
16000
0
98829
58829
40000
1684
8016
6974
134503

51829
40000

2000
14700
6974
144503
19000
12000
9000
48400
0
0

10000
4000
1000
41716
6684

Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Функция"Физкулт.,култура,рел.дейности"

19500
82900

4000
12000
10430
26430

1000
4000
10430
15430

17000
8900
0
2500
8200
36600

14300
12900
1200
0
8200
36600

10160
840
11000

20160
840
21000

5400
5000
1000
600
12000

1400
3000
0
600
5000

0
0
3158186
3807411

4000
4000
3158186
3807411

Местна дейност"Обредни

1016
1030

1016
1020
1030
4309

2221

1015
1016
1030

домове"
Вода, горива, енергия
Текущ ремонт
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Функция"Икономически дейн. и услуги"
Местна дейност"Др. дейности по икономиката"
Вода, горива, енергия
Разходи за външни услуги
Текущ ремонт
Други субсидии и плащания
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Местна дейност"Разходи за лихви"
Лихви по др.заеми от банки
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Функция"Отбрана и сигурност"
Дофинансиране"Др.дейности по вътрешната
сигурност"
Материали
Вода, горива, енергия
Текущ ремонт
Всички останали разходни параграфи:
Общо за дейността:
Функция"Физкулт.,култура,рел.дейности"

19500
107900

Дофинансиране дейност"Читалища"

4500

Субсидии за организации с нетърговска цел
Общо за дейността:
Общо разходи за всички останали дейности:
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

2.Промените да бъдат отразени в бюджета на общината за 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 281
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА , Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проекти за отпускане
безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности” на Програмата за развитие на селските райони /2007 – 2013 г./ с проект:
“Развитие на интегриран селски туризъм в Община Априлци. Изграждане на
колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима. Създаване на посетителски

демонстрационен център.” като упълномощава Кмета на общината да проведе
необходимите процедури и подпише съответните документи.
2. ОбС декларира, че дейностите по проект : “Развитие на интегриран селски
туризъм в Община Априлци. Изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до
кв. Видима. Създаване на посетителски демонстрационен център.” отговарят на
приоритетите, заложени в Плана за развитие на община Априлци през периода
20072013 г.

РЕШЕНИЕ № 282
: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62, ал. 3 от
ППЗРР Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Определя за представител на Общински съвет Априлци  Пепа
Костадинова Колева за член на Областния съвет за развитие.
РЕШЕНИЕ № 283
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение № 74/24.04.2008 г. на
ОбС Априлци, Общински съвет
РЕШИ:

Отпуска еднократна финансова помощ на Ана Петърчова Петрова за
дъщеря й Катерина Петрова Михалева в размер на 150 лв.
РЕШЕНИЕ № 284
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , решение № 74/24.04.2008 г и
решение № 216/30.04.2009 г. на ОбС Априлци, Общински съвет
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ за новородено на Стела
Тотева Иванова – Йонкова в размер на 500 лв.
РЕШЕНИЕ № 285
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , решение № 74/24.04.2008 г и
решение № 216/30.04.2009 г. на ОбС Априлци, Общински съвет
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ за новородено на Диана
Димитрова Димитрова за детето й Димана Калоянова Ганева в размер на
500 лв.
ПРОТОКОЛ № 39
ДАТА 14. 12. 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 286
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 15, ал.3 от Закона за Общинския дълг
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено
обсъждане за поемане на общински дълг от Община Априлци.

ПРОТОКОЛ № 40
ДАТА 29. 12. 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 287
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Променя текста на чл. 38, ал.2, т. 2 от Наредба №1 за
обществения ред на територията на Община Априлци в следния вид:
Заведения, посочени в т.І,ІІ,ІІІ и ІV на Приложение № 4 към
чл.3,ал.1,т.3 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон,
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения –
ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и
кафесладкарници, които се намират в етажна собственост, могат да
работят 06.00 часа до 24.00 часа през периода от 01.06 до 15.09 и от
06.00 часа до 23.00 часа през останалата част на годината;
РЕШЕНИЕ № 288
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Променя текста на чл. 38, ал.2, т. 3 от Наредба №1 за
обществения ред на територията на Община Априлци в следния вид:
Заведенията за развлечения, посочени в т.V на Приложение № 4
към чл.3, ал.1, т.3 от Наредба за категоризиране на средствата за
подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и
развлечения – барове, които са в самостоятелни сгради, могат да
работят от 06.00 часа до 04.00 часа на другия ден;
РЕШЕНИЕ № 289
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Променя текста на чл. 38, ал.2, т. 4 от Наредба №1 за
обществения ред на територията на Община Априлци в следния вид:
Масите за консумация, разположени в открити търговски
площи към заведения, могат да работят от 06.00 часа до 24.00 часа
през периода от 01.06 до 15.09. и от 06.00 часа до 23.00 часа през
останалата част на годината;
РЕШЕНИЕ № 290
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Бракува описаните подолу МПС и определя начин на бракуване – чрез
разкомплектоване на автомобилите, заприхождаване на годните за
употреба части и детайли и предаване на вторични суровини на негодните.

x Лек автомобил ЛАДА – ВАЗ рег. № Л 1455 ЛК;
x Санитарна линейка УАЗ 452 А рег № Л 2629 ТВ;
x Бус ПЕЖО J5 рег. № ОВ 4110 А;
x Багер ТК 80 рег. № ОВ 2958.
2. Бракува „Бункер за дървени стърготини” чрез продаване на вторични
суровини.
3. Упълномощава кмета на общината да възложи на комисия от
компетентни органи, съгласно ЗУТ оглед на място на цех за седалки и
облегалки, навес за детайли, училище в мах. „Пастухани” и бетонов възел”
в Зла река” и даде становище за пригодността им. Становището на
комисията да бъде представено в ОбС.
РЕШЕНИЕ № 291
На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 43 ал. 1 от Закона за ЗБУТ, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:

Определя Галин Иеремиев  член на ОбС Априлци за представител
в Общински съвет по условия на труд съгласно Закона за здравословни и
безопасни условия на труд
РЕШЕНИЕ № 292
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11 от ЗОС, чл.19 от НРПУРОИ,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Възлага на Кмета но Община Априлци, да проведе процедура за отдаване
под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 2 /две/ години на
общински апартамент – частна общинска собственост, с идентификатор №
52218.530.527.1.6 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център,
находящ се в гр.Априлци, кв.”Център”, ул.”В.Левски” № 104, блок „Стара
планина”, вх.В, ет.2, с площ от 83.64 кв.м., при следните конкурсни
условия:
x кандидатът да отговаря на условието определено с Решение №
393/31.08.2006 г. на Общински съвет Априлци – дефицитен
специалист, работещ на територията на Община Априлци.
x Найвисока месечна наемна цена.
x Други предложения по желание на участника в конкурса
2.Всички разходи и консумативи свързани с отдадения под наем
апартамент и идеалните части от общите части на блок „Стара планина” в
размер на 7,577 %, да бъдат за сметка на наемателя.
3.Определя начална месечна конкурсна наемна цена в размер на 100 /Сто/
лева.
РЕШЕНИЕ № 293
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци

РЕШИ:

Възлага на Кмета на общината да поръча изготвянето на оценки от
лицензиран оценител на имотите
x кад.№ 52218.262.62, с ТПТ  земеделска територия, НТП  за друг
вид земеделска земя на м.”Пандуцитебрега” с площ 1 769 кв.м.
собственост на Ганка Василева Сиракова и Георги Събев Пенков,
x кад.№ 52218.262.65, с ТПТ  земеделска територия, НТП  за друг
вид земеделска земя на м.”Пандуцитебрега” с площ 631 кв.м.
собственост на нци Цонко Михов Цонков,
x кад.№ 52218.262.66, с ТПТ  земеделска територия, НТП –
използвана ливада на м.”Пандуцитебрега” с площ 619 кв.м.
собственост на Мичо Михов Цонков
x кад.№ 52218.262.68, с ТПТ  земеделска територия, НТП –
използвана ливада на м.”Пандуцитебрега” с площ 1 145 кв.м.
собственост на Ганка Василева Сиракова и Георги Събев Пенков
x кад.№ 52218.638.3, с ТПТ  урбанизирана територия, НТП – за
друг вид застрояване на м.”Паздерите” с площ 9 736 кв.м. 
частна общинска собственост актуван с АОС № 100/20.07.2007 г.,
които след това да бъдат внесени за разглеждане от Общински съвет
Априлци.
РЕШЕНИЕ № 294
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.19 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Възлага на Кмета но Община Априлци, да проведе процедура за отдаване
под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 1 /една/ година на ½
част от общински недвижим имот – тоалетна, със застроена площ от 40
кв.м. – частна общинска собственост, актувана с АОС № 449/07.07.2005 г.,
находяща се ПИ с кад.№ 52218.530.520, по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.”Център”, при следните конкурсни условия:
x кандидатът за своя сметка да извърши необходимите подобрения в
недвижимия имот необходими за въвеждането му в експлоатация
съгласно изискванията на РИОСВ  Плевен и ХЕИ Ловеч.
x недвижимия имот да се предоставя за безплатно ползване от
жителите и гостите на Община Априлци, както и от клиентите на
гостилница “Априлци”.
x Найвисока годишна наемна цена.
x Други предложения по желание на участника в конкурса.
2.Всички разходи и консумативи свързани с отдадения под наем недвижим
имот, да бъдат за сметка на наемателя.
3.Определя начална годишна конкурсна наемна цена в размер на 10 /Десет/
лева.

РЕШЕНИЕ № 295
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , решение № 74/24.04.2008 г и
решение № 216/30.04.2009 г. На ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ на Николай Луканов
Василев в размер на 200 лв.
РЕШЕНИЕ № 296
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , решение № 74/24.04.2008 г и
решение № 216/30.04.2009 г. На ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да се отпусне еднократна финансова помощ
Цонкова в размер на 100 лв.

на

Рада Костова

ПРОТОКОЛ № 41
ДАТА 15. 01. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 297
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12,
ал. 5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на
земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №
1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ
№ 11/322/00263 от 23.10.2009 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. за Проект „Реконструкция на улично
осветление и тротоари на кв.Зла река в гр. Априлци”, сключен между
Община Априлци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители,
обн. ДВ, бр. 58 от 1998 г., със седалище и адрес на управление
гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, ЕГН 8011166256,
Общински съвет Априлци дава съгласие за встъпването в дълг на
Община Априлци в размер на 108 797 лева, представляващи 110 % от
левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не
надхвърля 20 % от стойността на одобрената финансова помощ по
договор за № 11/322/00263 от 23.10.2009 г. и оправомощава Д –р
Младен Максимов Пелов – в качеството му на кмет на Община
Априлци писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо
писмено искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
представлявано от Калина Илиева – изпълнителен директор, свързано
с установено от ДФЗ – РА неизпълнение на задълженията на общината

по горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция получената по договора сума
заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на
плащането.
Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие”
– Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ:
IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF
в 7 – дневен срок след получаване на писменото искане за
плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 298
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12,
ал. 5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на
земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №
1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ
№ 11/322/00259 от 23.10.2009 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. за Проект „Изграждане на пътна настилка,
тротоари и отводняване на ул.”Ковашка” в кв.Острец, модернизация
на съществуващото улично осветление в кв.Острец, Видима и Ново
село на град Априлци”, сключен между Община Априлци и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден със Закона за
подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998 г.,
със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина
Иванова Илиева, ЕГН 8011166256, Общински съвет Априлци дава
съгласие за встъпването в дълг на Община Априлци в размер на 205
186 лева, представляващи 110 % от левовата равностойност на
заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20 % от стойността
на одобрената финансова помощ по договор за № 11/322/00259 от
23.10.2009 г. и оправомощава Д –р Младен Максимов Пелов – в
качеството му на кмет на Община Априлци писмено да гарантира, че
се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано от Калина
Илиева – изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ – РА
неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания
договор да възстанови незабавно на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция получената по договора сума заедно със законната лихва по
нея от момента на извършване на плащането.
Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие”
– Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ:

IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF
в 7 – дневен срок след получаване на писменото искане за
плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 299
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12,
ал. 5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на
земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №
1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ
№ 11/322/00261 от 23.10.2009 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. за Проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и улично осветление в Община Априлци”, сключен между
Община Априлци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители,
обн. ДВ, бр. 58 от 1998 г., със седалище и адрес на управление
гр.София, бул.„Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, ЕГН 8011166256,
Общински съвет Априлци дава съгласие за встъпването в дълг на
Община Априлци в размер на 117 410 лева, представляващи 110 % от
левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не
надхвърля 20 % от стойността на одобрената финансова помощ по
договор № 11/322/00261 от 23.10.2009 г. и оправомощава Д – р Младен
Максимов Пелов – в качеството му на кмет на Община Априлци
писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено
искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано
от Калина Илиева – изпълнителен директор, свързано с установено от
ДФЗ – РА неизпълнение на задълженията на общината по
горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция получената по договора сума заедно със
законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.
Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие”
– Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ:
IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF
в 7 – дневен срок след получаване на писменото искане за
плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 300

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12,
ал. 5 на Наредба № 24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на
земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №
1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ
№ 11/322/00285 от 23.10.2009 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. за Проект „Рехабилитация на общински парк
квартал Зла река, град Априлци”, сключен между Община Априлци и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден със Закона за
подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998 г.,
със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина
Иванова Илиева, ЕГН 8011166256, Общински съвет Априлци дава
съгласие за встъпването в дълг на Община Априлци в размер на
204 398 лева, представляващи 110% от левовата равностойност на
заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността
на одобрената финансова помощ по договор за № 11/322/00285 от
23.10.2009 г. и оправомощава Д –р Младен Максимов Пелов – в
качеството му на кмет на Община Априлци писмено да гарантира, че
се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано от Калина
Илиева – изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ – РА
неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания
договор да възстанови незабавно на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция получената по договора сума заедно със законната лихва по
нея от момента на извършване на плащането.
Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие”
– Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ:
IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF
в 7 – дневен срок след получаване на писменото искане за
плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
ПРОТОКОЛ № 42
ДАТА 28. 01. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 301
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 3 б, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

1. Приема „Стратегия за управление и разпореждане с общинска
собственост в Община Априлци за периода 2010 – 2011 г.”
2. Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Априлци през 2010
РЕШЕНИЕ № 302
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА , във връзка с отмяната на чл.113 и чл.114
от Закона за местните данъци и такси ДВ бр.95 /2009 г Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Актуализира Наредба № 16/ 25. 02. 2003 г. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Априлци като отменя текста на т. 9 и т.10 от чл.34 и
текста на чл.36 .
РЕШЕНИЕ № 303
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Допълва чл. 69 от ПОДОС със следния текст:
(4) При събития, за които се налага спешно свикване на ОбС,
председателят насрочва извънредно заседание на ОбС, на което се
обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието.
(5) Общинският съвет взема решение по предходната алинея без
становище на постоянна комисия.
(6) Уведомяването на общинските съветници за извънредно заседание
на ОбС се извършва с писмена покана не покъсно от 24 часа преди
заседанието. Поканата съдържа дата, час, място и проект за дневен
ред, като се прилагат материалите за извънредното заседание.
РЕШЕНИЕ № 304
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА , във връзка с чл.44,ал.3, чл.46,ал.1 от
Закона за местните данъци и такси ДВ бр.95 /2009 гОбщински съвет Априлци
РЕШИ:
Актуализира Наредба за определянето и администрирането на местните
данъци и такси на територията на Община Априлци както следва:
1.Допълва се
чл. 32 с нова ал.6 със следния текст: Данък при

безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване
на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
2. Допълва се чл. 34 със следния текст: Основа за определяне на
данъка е оценката на имуществото в левове към момента на
прехвърлянето, а при придобиване по давност  към момента на
издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който
подлежи на вписване.
3.Отменя текстовете на §

1, § 2, § 3, § 4, § 5

4.Приема нови :

§ 1. Общинският съвет определя размерите на данъка върху
недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за 2010
г. до 31 януари 2010 г. В случай че в този срок не са определени нови
размери, за 2010 г. се прилагат размерите на данъците, действащи към
31 декември 2009 г.
§ 2. До определяне на размерите по § 1 данъкът при придобиване
на имущества по чл. 32 се определя въз основа на размерите,
действащи към 31 декември 2009 г.
§ 3. За 2010 г. първата вноска на данъка по чл. 11, ал. 1 се внася в
срок от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на
данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.
§ 4. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните
имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване,
предприятията подават декларации по чл. 14 в срок до 30 юни 2010 г.
5. § 6 и § 7 стават съответно § 5 и § 6

РЕШЕНИЕ № 305
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл 110 ал. 1 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Приема Отчет за организацията и дейността на ОбС Априлци през
2009г., съгласно Приложение№1
2.Отчетът да се публикува в Интернетстраницата на Община
Априлци.
РЕШЕНИЕ № 306
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решения №74/2008г. и №216/2009г.
на ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Отпуска еднократна финансова помощ за новородено на Данаил
Нешев Матев за детето Даниела Данаилова Матева в размер на 500
/петстотин /лева.
ПРОТОКОЛ № 43
ДАТА 25. 02. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 307
На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 122, ал. 3 от ПОДОС Общински
съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Годишен отчет на програмата за управление на кмета
на Община Априлци за 2009г.
РЕШЕНИЕ № 308
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение ДП10 /08.02.2010г. от др Младен
Пеловкмет на Община Априлци относно актуализиране на Наредба
№16 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Априлци
РЕШЕНИЕ № 309
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение ДП14 /22.02.2010г. от др Младен
Пеловкмет на Община Априлци относно актуализиране на Наредба
№16 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Априлци както следва: За
ползване на детски градини родителите или настойниците дължат
месечни такси в размер на 10 лв плюс по 1,00 лв на ден за всяко
посещение, считано от 1 март 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 310
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение ДП14 /22.02.2010г. от др Младен
Пеловкмет на Община Априлци относно актуализиране на Наредба
№16 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Априлци както следва: Отменя
се текста на ал. 6 от чл. 22
РЕШЕНИЕ № 311
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал2, чл. 17, ал.3 и
ал.5,чл.19, ал.1,чл. 22, ал.2 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и леки автомобили; чл. 17, ал.3 от Закона за автомобилните
превози, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
1.Възлага избора на превозвач на пътници по автобусните линии
Троян–Априлци–кв.Острец, с маршрутни разписания№ 1101; №1102;№1103;
№1104; №1105 от Областната транспортна схема, да се осъществи
чрез
провеждане на конкурс.
2. Делегира изпълнението на своите функции, относно провеждане на конкурса на
Кмета на Община Априлци – Др Младен Пелов. Срокът на изпълнение в
договора да бъде 10 години.

3.Определя комисия, която да проведе конкурса и оцени постъпилите
предложения.
4.Утвърждава следните критерии, показатели и начин на оценка и класиране на
предложенията на кандидатите в конкурса, както следва:
І. Място на съдебна регистрация
1. Седалище и данъчна регистрация в Община Априлци – 20 т.
2. Селалище и данъчно регистрирани в други населени места – 5 т.
ІІ. Участие в изпълнение на транспортни схеми /общинска, областна,
републиканска/ или на специализиран превоз по договор с общината.
3. над 10 години – 7 т.
4. до 2 години – 3 т. (За всяка следваща година /до 10/ + 0,5 точки)
ІІІ. Техническа обезпеченост на превозите
6. Осигуряване редовното изпълнение на разписанията с автобуси не
участващи в изпълнението на друг вид транспортни схеми и по договор
/декларация/.
1.1 при осигуряване на необходими един автобус и един резервен автобус –
10 т.
1.2 при осигуряване на поголям от изискуемият брой – 15 т.
7. Средна възраст на автобусния парк, с който се участва в конкурса /по
регистрационен талон/
2.1 от 1 до 5 години – 20 т.
2.2 от 6 до 10 години – 10 т.
2.3 от 11 до 15 години – 2 т.
2.4 над 15 години – 0 т.
8. Екологичност на превозните средства
3.1 Евро1 – 5т
3.2 Евро 2 – 10 т.
3.3 Евро 3 – 15 т
3.4 Евро 4 – 20 т.
9. Комфортност на автобусите /хигиена, изправност на седалките, обезпечени
постъпи за слизане и качване, парно, климатик/  10 т.
10. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица – до
5 т.
11. Наличие на собствена или наета сервизна база /ноталиален акт, договор за
сервизно обслужване/
6.1 Наличие на собствена или наета сервизна база /ноталиален акт, договор за
сервизно обслужване/ на територията на Община Априлци – 10 т.
6.2 Наличие на собствена или наета сервизна база /ноталиален акт, договор за
сервизно обслужване/ на територията на друго населено място. – 5 т.
V. Ценова политика
1. Цена на билета /Вкл. ДДС/
1.1 Найниска цена – 20 т.
1.2 Второ място – 15 т.
1.3 Трето място – 10 т.
1.4 Всяко следващо – 0 т.
2. Срок за запазване на предложената цена
2.1 Наймалък /един месец/  3 т.
2.2 Второ място – 5 т.
2.3 Трето място – 10 т.
2.4 Найголям – 15 т.

VІ. Социални облекчения за различните категории пътници
4. Задължителни – 10 т.
5. Поголеми от задължителните – 15 т.
Оценката за всеки участник в конкурса се получава като сбор от точките от
всички показатели. За спечелил се счита кандидата събрал наймного точки.
5.Определя цена на документацията за участие в конкурса – 80 лв.

РЕШЕНИЕ № 312
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема годишния отчет на Общинска програма за опазване на
околната среда и Програма за управление дейностите по отпадъците за
2009 год.
РЕШЕНИЕ № 313
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35 от Закона за. социално
подпомагане, чл. 52 и чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

І. Отменя т.ІІ на Решение № 104/27.05.2004г. на Общински съвет
Априлци.
ІІ. Утвърждава следния състав на Обществен съвет в Община Априлци:
1. Представител на Общински съвет – Стоянка Димова
2. Представител на Общинска администрация –Емилия Владова
3. Представител на Общинска администрация – Анета Кокошарова
4. Представител на Дирекция „Бюро по труда” –Троян –Мариянка Вътева
5.Представител на Дирекциа „Социално подпомагане”Троян –Красимира
Пенкова
6. Представител на РУ „Полиция” Троян Милко Стайков
7. Представител на общопрактикуващите лекарив–др Сави Бояджиев
8. Представител на с. Велчево, Скандало и Др. полянаСтефан Цочев
9. Представител на Общински съвет на пенсионераХристина ЛалеваРЕШЕНИЕ № 314
На основание чл.21, ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъде разкрита извънбюджетна сметка „Специален фонд към
Общински съвет Априлци за инвестиции и дълготрайни активи –
Закон за приватизация и следприватизационен контрол”
2. От постъпленията по сметката да бъде предоставен временен
безлихвен заем за оборотни финансови средства на Сдружение
“Местна инициативна група – общини Троян и Априлци” в размер до
20 000 /двадесет хиляди/ лева със срок на възстановяване  20.12.2010
година.
РЕШЕНИЕ № 315
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци

РЕШИ:

Община Априлци да финансира едно участие в национален
конкурс по избор на ръководителя на фолклорните групи в размер на
500 лв.
РЕШЕНИЕ № 316
На осн. чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и решение №74 и №216 ОбС Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено
на Събчо Цочев в размер на 500 лв.
РЕШЕНИЕ № 317
На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и т. 11 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава съгласие да бъде допуснато изменение на подробния
устройствен план план за застрояване и регулация за кв. 23,
изменение на улична регулация от о.т. 162 да о.т. 846 и прокарване на
нова улица от о.т. 846 до о.т. 892 по регулационния план на гр.
Априлци, кв. Острец, съгласно приложена скицапроект за
изменението.
Общински съвет Априлци възлага на кмета на Община Априлци
да проведе необходимата процедура по Закона за устройство на
територията.
ПРОТОКОЛ № 44
ДАТА 26. 02. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 318
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет 
Априлци
РЕШИ:

Приема уточнения годишен план на бюджета за 2009 година по
приходи и разходи, по функции и дейности, както следва
1.1 по прихода 3859721 лв /Приложение №1/
1.2 по разхода 3859721 лв /Приложение № 2/
РЕШЕНИЕ № 319
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет 
Априлци
РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009 година, както
следва:
2.1. по прихода 3269476 лв /Приложение № 1/
2.2 по разхода 3269476 лв /Приложение № 2/

РЕШЕНИЕ № 320
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 10, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет 
Априлци
РЕШИ:

Приема отчета за състоянието на обищнския дълг /Приложения
№5, 5а, 5б/
РЕШЕНИЕ № 321
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 10, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет 
Априлци
РЕШИ:
ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2010 г., както следва:
4.1.По прихода  2 515 763 лв.(Приложение №. 1 ) в т.ч.:
Приходи за финансиране на държавни дейности – 1 358 783 лв. в т.ч.:
x Обща субсидия за делегирани дейности –
1 225 688 лв.
x Преходен остатък от 2009 г. –
133 095 лв. / Приложение №3/
Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности – 1 156 980
лв. в т.ч.:
x Данъчни приходи –
184 000 лв.
x Неданъчни приходи –
641 400 лв.
x Обща изравнителна субсидия –
115 100 лв. в т.ч.:
обща изравнителна субсидия за местни дейности –
77 000 лв.
за зимно поддържане и снегопочистване –
38 100 лв.
x Целева субсидия за капиталови разходи –
162 900 лв. в т.ч.:
за строителство, осн. ремонт и придобиване на ДМА – 31 000 лв.
за изграждане и основен ремонт на общински пътища 131 900 лв.
x Друго финансиране:
 0 лв.
Заем за рефинансиране на съществуващ дълг  294 000 лв.
Погашения на съществуващ дълг 
//294 000 лв.
x Преходен остатък –
53 580 лв. / Приложение №3/
4.2.По разхода – 2 515 763 лв.(Приложение № 2) в т.ч.:
За делегирани от държавата дейности – 1 408 788 лв. в т.ч.:
x От държавни трансфери –
1 358 783 лв. в. т.ч.:
обща допълваща субсидия –
1 225 688 лв.
преход. остатък за държ. дейности 
133 095 лв. / Приложение №3/
x Дофинасиране с местни приходи –
50 005 лв
За местни дейности –
 от местни приходи –
x  от преходен остатък –

1 106 975 лв. в т.ч.:
1 053 395 лв.
53 580 лв. / Приложение №3/

5. Приема инвестиционната програма – (Приложение № 6)
6.Определя максимален размер на новия общински дълг за 2010 г.– 294000 лв.
7.Определя максимален размер на общинския дълг към 31.12.2010 г.–294000лв
8.Приема разчети за целеви разходи и субсидии както следва:
x Членски внос –
3000 лв.
x Помощи за погребения –
400 лв.
x Субсидии в т.ч.:
 за читалища –
77 004 лв.
 за спортни клубове и мероприятия –15 500 лв. в т.ч.: за ФК “Априлци
2001” мъже и деца12 000 лв., за детски спортен клуб по джудо
“Планинец”гр.Априлци 2 000 лв. и за общински спортни мероприятия –
1500 лв.
 за МБАЛ  (неразплатените разходи от 2008 г.) – 2369 лв.
 субсидии за вътрешноградския транспорт (неразплатени разходи от 2009
г.)– 17000 лв.
9.Приема следните лимити:
x за социалнобитови разходи в размер на 3% ( чл.25 ал.2 от ПМС
№324/30.12.2009 г.) от начислените трудови възнаграждения.
x за представителни разходи в размер на 5000 лв.
10. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи, съгласно Приложение № 7 и 7а.
11. Определя числеността на персонала и средствата за работни заплати и други
възнаграждения в държавните дейности, без тези прилагащи системата за
делегирани бюджети и без читалищата и в местните дейности за 2010
г.(Приложение № 8).
12. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно
Приложения №.№ 5, 5а и 5б.
13. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по тримесечия и по месеци.
14. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране
на:
x делегирани от държавата дейности да се прави мотивирано искане (по реда
на §29,ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г.) за предоставяне на авансова сума от
одобрената субсидия;
x разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС да се прави мотивирано искане за ползване на безлихвен
заем от фонда за органите на местното самоуправление – “ФЛАГ”ЕАД в размер
до 1 000 000 лв.
15.Възлага на кмета на общината:
x Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
x Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена
при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и действащата Система
за финансово управление и контрол;
x Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с
волята на дарителя;
x Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,
размера и причините за просрочените задължения, в случаите на просрочени
задължения в размер над 10 % спрямо общинските приходи, както и за

просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и
ликвидиране;
16.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на
неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон
не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета (чл.27 от ЗОБ):
x Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и
осигурителни вноски в частта за делегираните от даржавата дейности;
x Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя
общия и размер в частта за местните дейности;
x Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
x Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
x Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на
определените годишни цели на общината.
17.Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от
общинския бюджет да разработят и предствят в срок до 15.03.2010 г. конкретни
мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет, в частта касаеща
съответното звено .

ПРОТОКОЛ № 45
ДАТА 10. 03. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 322
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Упълномощава Кмета на Община Априлци да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 293 525 лева /двеста деветдесет три хиляди
петстотин двадесет и пет лева/ за обезпечаване на 110 % авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 11/322/00261 от 23.10.2009 година по
мярка 322 за Проект “Реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично
осветление в Община Априлци” сключен между Община Априлци и ДФ
“Земеделие” – Разплащателна агенция;
2.Отменя свое решение № 299 по протокол № 41 / 15.01.2010 година за встъпване в
дълг на Община Априлци по договор за отпускане на финансова помощ №
11/322/00261 от 23.10.2009 година по мярка 322 за Проект “Реконструкция на
улична мрежа, тротоари и улично осветление в Община Априлци”, сключен
между Община Априлци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция;

3.Възлага на кмета на Община Априлци да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 11/322/00261 от 23.10.2009 година
и да ги представи пред ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ № 323
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Упълномощава Кмета на Община Априлци да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 271 994 лева /двеста седемдесет и една хиляди
деветстотин деветдесет и четири лева/ за обезпечаване на 110 % авансово плащане
по договор за отпускане на финансова помощ № 11/322/00263 от 23.10.2009 година
по мярка 322 за Проект “Реконструкция на улично осветление и тротоари на
кв.Зла река в гр. Априлци” сключен между Община Априлци и ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция;
2.Отменя свое решение № 297 по протокол № 41 / 15.01.2010 година за встъпване в
дълг на Община Априлци по договор за отпускане на финансова помощ №
11/322/00263 от 23.10.2009 година по мярка 322 за Проект “Реконструкция на
улично осветление и тротоари на кв.Зла река в гр. Априлци”, сключен между
Община Априлци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция;
3.Възлага на кмета на Община Априлци да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 11/322/00263 от 23.10.2009 година
и да ги представи пред ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ № 324
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Упълномощава Кмета на Община Априлци да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 510 995 лева /петстотин и десет хиляди
деветстотин деветдесет и пет лева/ за обезпечаване на 110 % авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 11/322/00285 от 23.10.2009 година по
мярка 322 за Проект “Рехабилитация на общински парк в квартал Зла река, град
Априлци” сключен между Община Априлци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция;
2.Отменя свое решение № 300 по протокол № 41 / 15.01.2010 година за встъпване в
дълг на Община Априлци по договор за отпускане на финансова помощ №
11/322/00285 от 23.10.2009 година по мярка 322 за Проект “Рехабилитация на
общински парк в квартал Зла река, град Априлци”, сключен между Община
Априлци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция;
3.Възлага на кмета на Община Априлци да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 11/322/00285 от 23.10.2009 година
и да ги представи пред ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ № 325
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Упълномощава Кмета на Община Априлци да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 512 964 лева /петстотин и дванадесет хиляди
деветстотин шестдесет и четири лева/ за обезпечаване на 110 % авансово плащане
по договор за отпускане на финансова помощ № 11/322/00259 от 23.10.2009 година
по мярка 322 за Проект “Изграждане на пътна настилка, тротоари и отводняване
на ул.”Ковашка” в кв.Острец, модернизация на съществуващото улично
осветление в кв.Острец, Видима и Ново село на град Априлци” сключен между
Община Априлци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция;
2.Отменя свое решение № 298 по протокол № 41 / 15.01.2010 година за встъпване в
дълг на Община Априлци по договор за отпускане на финансова помощ №
11/322/00259 от 23.10.2009 година по мярка 322 за Проект “Изграждане на пътна
настилка, тротоари и отводняване на ул.”Ковашка” в кв.Острец, модернизация на
съществуващото улично осветление в кв.Острец, Видима и Ново село на град
Априлци”, сключен между Община Априлци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция;
3.Възлага на кмета на Община Априлци да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 11/322/00259 от 23.10.2009 година
и да ги представи пред ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

ПРОТОКОЛ № 46
ДАТА 25. 03. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 326
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25 от ЗСПЗЗ, чл. 3, ал. 2, т.1 от
ЗОС, чл. 3, ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Обявява описаните в Приложение 1 /неделима част от това решение/
имоти – частна общинска собственост, за публична общинска
собственост.
2.Промяна характера на собствеността да се отрази със съставянето на
нови актове за публична общинска собственост.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.АОС № : 133/15.01.2001г., 151/03.12.2001г., 152/03.12.2001г.,
252/28.03.2003г., 259/28.03.2003г., 260/28.03.2003г., 267/06.11.2003г.,
326/14.04.2004г., 327/14.04.2004г., 335/15.06.2004г., 348/05.07.2004г.,

349/05.07.2004г., 350/05.07.2004г., 354/05.07.2004г., 355/05.07.2004г.,
356/05.07.2004г., 357/05.07.2004г., 358/05.07.2004г., 359/05.07.2004г.,
362/05.07.2004г., 363/05.07.2004г., 364/05.07.2004г., 388/18.09.2004г.,
415/23.03.2005г., 416/23.03.2005г., 445/13.06.2005г., 446/13.06.2005г.,
447/13.06.2005г.,
7/06.02.2006г.,
8/06.02.2006г.,
9/06.02.2006г.,
10/06.02.2006г.,
11/06.02.2006г.,
12/06.02.2006г.,
13/06.02.2006г.,
14/06.02.2006г., 15/06.02.2006г., 19/23.02.2006г., 25/05.06.2006г.
2.Скици на ПИ с идентификатори: 52218.621.21, 52218.606.1,
52218.609.3,
52218.76.9,
52218.176.1,
52218.176.2,
52218.736.7,
52218.736.10, 52218.735.11, 52218.735.1, 52218.736.2, 52218.727.6,
52218.727.5, 52218.735.8, 52218.735.6, 52218.735.5, 522118.735.4,
52218.735.3,
52218.735.2,
52218.743.4,
52218.743.3,
52218.743.2,
52218.636.1,
52218.76.11,
52218.76.13,
52218.824.2,
52218.916.2,
52218.916.3, 52218.178.24, 52218.196.3, 52218.196.6, 52218.196.7,
52218.196.8, 52218.196.9, 52218.196.10, 52218.196.11, 52218.196.12 и
52218.76.15
РЕШЕНИЕ № 327
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение с вх. № ДП – 24/01.03.2010 г. от др Мл.
Пелов Кмет на Община Априлци относно обявяване на имоти ЧОС за
ПОС
РЕШЕНИЕ № 328
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Изменя т.3 на Решение № 311/25.02.2010 г., със следния текст:
Определя комисия, която да проведе конкурса и оцени постъпилите
предложения в състав:

Председател: Правоспособен юрист
Членове:
1. Представител на общинска администрация,

2. Представител на
администрация”,

изпълнителна

агенция

„Автомобилна

3. Представител на РПУ – Троян, служба КАТ – пътна полиция,
4. Представител на браншова организация в областта на автомобилния
траспорт,
5. Представител на териториална данъчна дирекция.

РЕШЕНИЕ № 329

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и чл.
19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Да бъдат отдадени под наем за срок от 10 години, след провеждане на публичен
търг с явно наддаване 47 кв. м., представляващи част от застроен общински
недвижим поземлен имот – с кадастрален № 52218.547.442 в кв. Видима, с начин
на трайно ползване: „Комплексно застрояване”, целият с площ от 2 375 кв.м. по
одобрената кадаспрална карта на град Априлци със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, същите да се използват като
търговска площ;
2.Определя начална тръжна месечна наемна цена от 97,00 лева, определена от
лицензиран оценител;
3.Възлага на Кмета на общината дапроведе тръжната процедура и сключи договор
за отдаване под наем със спечелилия публичния търг участник.

РЕШЕНИЕ № 330
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и §6в от допълнителните
разпоредби на Закона за народната просвета, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:

Дава своето съгласие, ОУ „Васил Левски” – гр. Априлци да
остане в Списъка на средищните училища в страната.

РЕШЕНИЕ № 331
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и в съответствие с §6е, ал.
1, 2, 3, 4, 5, 6, от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета,
Общински съвет
РЕШИ:

Дава своето съгласие ОУ”Васил Левски” гр. Априлци да остане
в Списъка на защитените училища в страната за 2010 година.

РЕШЕНИЕ № 332
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение с вх. № ДП  31/09.03.2010 г. от др
Младен Пелов – Кмет на Община Априлци относно Актуализиране на
Наредба № 16 Общински съвет Априлци за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Априлци.
РЕШЕНИЕ № 333

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.2, т.3 от ЗГ, чл.35, ал.1 и ал.6
от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2, т.4, чл.70, ал.1 т.3 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Да се проведат лесоустройствените мероприятия предвидени в
действащия лесоустройствен проект в подотдели както следва 129”л”, 129”о”,
112”а” и
112”г” попадащи в имоти с идентификатори №52218.981.1 и
№52218.381.1 – частна общинска собственост при условията на чл.65, ал.2, т.4 от
НРПУРОИ.
2.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване и сключи договор със спечелилия /лите/
търга участник /ци/ за добитата дървесина съгласно сортиментна ведомост
изготвена от лицензиран лесовъд.
3.Определя начални тръжни цени на добитата дървесина по подотдели на
както следва :
 129”л” – 5 412 /Пет хиляди четиристотин и дванадесет/ лева за 246
куб.м., стаяща /с клони/ дървесина по сортиментна ведомост или 22 лв. на
куб.м.
 129”о” – 9 552 /Девет хиляди петстотин петдесет и два/ лева за 398
куб.м., стаяща /с клони/ дървесина по сортиментна ведомост или 24 лв. на
куб.м.
 112”а” – 1 845 /Хиляда осемстотин четиридесет и пет/ лева за 72 куб.м.
лежаща /без клони/ дървесина по сортиментна ведомост или 25,60 лв. на куб.м.
 112”г” – 14 853 /Четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и три/ лева
за 1 254 куб.м. лежаща /без клони/ дървесина по сортиментна ведомост или 26
лв. на куб.м.

РЕШЕНИЕ № 334
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.57, ал.9 от ЗГ, чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,
чл.65, ал.1 и ал.2, т.1 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да се проведат лесоустройствените мероприятия предвидени в
действащия лесоустройствен проект в подотдели както следва 124”к”,
124”н”, 129”а”, 130”в” и 130”б” попадащи в имоти с идентификатори
№52218.974.25, №52218.974.23, №52218.981.12 и №52218.981.15 – частна
общинска собственост при условията на чл. 57, ал.9 от ЗГ и чл.65, ал.2,
т.1 от НРПУРОИ.
2.За добитата от физическите лица дървесина за задоволяване на
собствени нужди, да се заплаща такса на корен равна на тази
определена с ПМС № 202/11.08.2008 г., ДВ бр.73/19.08.2008 г.
РЕШЕНИЕ № 335
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.28, ал.2, т.п и чл.70,
ал.1 т.3 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци

РЕШИ:

1.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на отпадъчно желязо
за вторични суровини и сключи договор със спечелилия търга
участник
2.Определя начални тръжна цена на отпадъчното желязо за
вторични суровини сборно /дебело + ламарина/ в размер на 270
/Двеста и седемдесет/ лева на тон.
РЕШЕНИЕ № 336
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, и чл. 61 от ПОДОС Общински съвет
Априлци
РЕШИ:

Създава Временна комисия за изготвяне Правилник за
отпускането на еднократните финансови помощи в състав:
1. Дончо Пачников –председател
2. Стоянка Димова – член
3. Галин Иеремиев  член
РЕШЕНИЕ № 337
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от ЗОС чл.3, ал.2 от НРПУРОИ,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Обявява следния имот  частна общинска собственост: ПИ
66771.501.358 с площ 710/1085 кв.м., трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско
застрояване (до 10м.), УПИ V, кв. 23, и селскостопанска сграда с
идентификатор 66771.501.358.2 със застроена площ 60 кв.м., по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Скандалото,
общ.Априлци, одобрени със Заповед № РД182/27.01.2006 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД14
11.34/12.02.2008 г. на началник на СГКК – Ловеч., за публична
общинска собственост.
2.Промяна характера на собствеността да се отрази със
съставянето на нов акт за публична общинска собственост в
съответствие със скица на ПИ с идентификатор 66771.501.358.
РЕШЕНИЕ № 338
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗНП и
чл. 12, ал. 2 и ал. 6 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета
РЕШИ:
1.Общински съвет Априлци упълномощава Кмета на общината да изготви
мотивирано предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за
закриване на Общински център за работа с деца гр. Априлци.

2.Персоналът да бъде освободен съгласно действащата нормативна уредба.
3.Полагащите се обезщетения на персонала да бъдат изплатени от разчетените
собствени средства в местна дейност „Извънучилищни дейности”.
4.Задължителната документация да бъде предадена с приемопредавателен
протокол за съхранение на Директора на ОУ „Васил Левски” гр. Априлци.
5.Сградният фонд, който е частна общинска собственост съгласно Акт за
собственост № 3 от 06.01.1997 г., да продължи да се използва за извънучилищни
дейности на децата.
6.Материалнотехническите средства да се предадат с приемопредавателен
протокол на МОЛ /домакин/ на Община Априлци.

РЕШЕНИЕ № 339
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение 74/2008 г. и Решение №
216/2009 г. на Общински съвет, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за
новородено в размер от 500 /петстотин/ лева на Доротея Димитрова за
Самоил Лазаров Миланов.
РЕШЕНИЕ № 340
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение 74/2008 г. и
Решение № 216/2009 г. на Общински съвет, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено в
размер от 500 /петстотин/ лева на Виолета Мирчева за Ангел Ангелов
Ангелов.
ПРОТОКОЛ № 47
ДАТА 30. 03. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 341
На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинските
бюджети и чл.3 т.2, чл. 4 т.2 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1.За рефинансиране на съществуващ дълг от 2009 г. ОБЩИНА АПРИЛЦИ да
поеме дългосрочен дълг чрез договор за общински банков заем в размер на 294000
лв. със срок на усвояване месец април 2010 г.
2.Общинският дълг да бъде обезпечен чрез учредяване на първи по ред особен
залог по Закона за особените залози върху вземания на ОБЩИНА АПРИЛЦИ по
бюджетни и извънбюджетни сметки в обслужващата към момента банка /Алианц
Банк БългарияАД/, с произход  собствени приходи, в размер до 510000
лв./Петстотин и десет хиляди лева/
3.Дългосрочният дълг да бъде поет за срок не подълъг от 2 години и да бъде
погасяван на 24 броя неравни месечни погасителни вноски по главницата.

4.Определя:
4.1.Максимален лихвен процент – 8 %/Осем процента/
4.2.Такса за управление: до 0.5 % върху размера на дълга
4.3.Други таксиобщо: до 4000 лв., без такса за предсрочно погасяване
5.Погасителният план да бъде определен от Общинска администрация
6.За осигуряване на необходимото финансиране възлага на кмета на общината да
проведе процедура за избор на финансова институция по реда на Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки, като се осигури равнопоставеност на
участниците

ПРОТОКОЛ № 48
ДАТА 29. 04. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 342
На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Информация за борба с престъпността, осигуряване на
обществения ред и безопасност на движението на територията на
Община – Априлци през 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 343
На основание На основание чл. 21, ал. 2, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40 от ЗОС и 35 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъде извършена замяна на:
x
1 194 / 2 994 кв.м. идеални части от поземлен имот с
идентификатор 52218.546.126, целият с площ от 2 994 кв.м. по
одобрената кадастрална карта на град Априлци със Заповед № РД
– 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на
Агенцията по геодезия картография и кадастър и изменена със
Заповед № КД – 14 – 11 – 81 от 16.02.2010 г. на Началник на СГКК
– Ловеч, с начин на трайно ползване “Средно застрояване (от 10
до 15 м), находящ се в град Априлци, квартал Острец, ул.”Цанко
Дюстабанов” №17, при граници: 52218.546.138; 52218.546.144;
52218.546.142 и 52218.546.125
С частни поземлени имот собственост на “Инвиктус” ЕООД,
град Априлци
x
Незастроен поземлен имот с идентификатор 52218.541.78 с площ
от 1 030 кв.м. по кадастралната карта на гр.Априлци, с Трайно
предназначение на територията: “Урбанизирана”, Начин на
трайно ползване: “Незастроен имот за жилищни нужди”,
представляващ част УПИ XXV, кв. 26 по РЗП на град Априлци,
квартал Острец, отреден „За лесопарк и микроязовир”, при

граници: 52218.541.74; 52218.541.72; 52218.541.73; 52218.541.79;
52218.541.177 и 52218.541.75
x
Незастроен поземлен имот с идентификатор 52218.546.385 с площ
от 480 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Априлци, одобрени със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2010 г.
на Изпълнителният директор на АГКК, с Трайно предназначение
на територията: “Урбанизирана”, Начин на трайно ползване:
“Незастроен имот за жилищни нужди”, представляващ част УПИ
III, кв. 54 по РЗП на град Априлци, квартал Острец, отреден „За
озеленяване”, при граници: 52218.542.268; 52218.546.379;
52218.546.380 и 52218.546.386
2.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедурата
за извършване на замяната по т. 1.
РЕШЕНИЕ № 344
На основание На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 9, т. 1, във
връзка с чл. 19, ал. 4. т. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 46, ал. 5 от НРПУРОИ
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да се учреди на ”НУВИХ“ ЕООД, град Бяла Слатина
възмездно право на преминаване и прокарване на подземно кабелно
отклонение 20 kV през общински имоти с идентификатори
52218.548.144; 52218.548.147 и 52218.140.24, след одобряване по реда на
Закона за устройство на територията на инвестиционен на проект за
външното ел.захранване на поземлен имот с идентификатор
52218.171.34;
2.Възлага на Кмета на Община Априлци, да издаде заповед по
реда на чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, за
учредяване на възмездно право на преминаване и прокарване по т. 1.
РЕШЕНИЕ № 345
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Изменя Наредбата за рекламната дейност и реда и условията за
разполагане на съоръжения за рекламноинформационни елементи на
територията на Община Априлци, приета с Решение №89/29.05.2008г.,
както следва:
1. В чл.36 ал.1 думите „и след” се заменят със „запетая” и се
добавя „без”.
2. В Приложение №1 към чл.25, ал.1 от наредбата, всички
цени в тарифата за определяне размера на месечната цена за

разполагане на рекламно информационни елементи се намаляват с
50%.
3.Създава се нов §9: Изменението на наредбата влиза в сила в
14дневен срок след приемането и от Общински съвет Априлци.
РЕШЕНИЕ № 346
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и съгласно чл. 3, ал. 1 от Правилника за
прилагане Закона за закрила на детето Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Общинска програма за закрила на детето в Община
Априлци за 2010 година.
РЕШЕНИЕ № 347
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение 74/2008 г.. на
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за обучение в
размер от 200 /двеста/ лева на Нели Владимирова Цонкова

РЕШЕНИЕ № 348
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение 74/2008 г.. на
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за обучение в
размер от 200 /двеста/ лева на Миглена Пламенова Петрова.
ПРОТОКОЛ № 49
ДАТА 27. 05. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл. 21, ал.1,т. 6 , т.8 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Разкрива социална услуга в общността „Обществена трапезария”, като местна
дейност , считано от 01.06.2010г., с капацитет 120 броя ползватели.
2. Дейността на Обществената трапезария да се дофинансира със собствени
бюджетни приходи на Община Априлци.
3. Социалната услуга „Обществена трапезария” да включва приготвянето на
един обяд състоящ се от супа, основно ястие и хляб и доставката му за домашна
консумация.
4. Социалната услуга Обществена трапезария да се предоставя срещу заплащане
на такса определена от ОбС в Наредба 16, съгласно чл. 86 от ЗМДТ.
5. Определя материална и кадрова обезпеченост за извършване на дейността:
Приготвяне на храната в сградата на „ Топла кухня” гр. Априлци, ул.”Йонко

Карагьозов”21 и персонал 0,5 щатна бройка длъжност „ готвач” и 0,5 щатна
бройка „работник кухня”.
6. Извършва промени в бюджета на община Априлци за 2010 г. както следва:
№по
ред

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8

№ на
параграфа

2404
2704

0101
0205
0551
0560
0580
1011
1016
1020

Наименавание на функцията, дейността,
параграфа

I.Приходи по бюджета
Приходи от продажби на стоки и услуги
Такси за ползване на др.соц.услуги
предл.от общини
Всички останали приходни параграфи
Общо приходи по бюджета:
II.Разходи по бюджета:
Местни дейности
Функция:”Социално
осигуряване,подпомагане и грижи”
Дейност:”ДСП, обществени трапезарии
и др.соц.услуги на населението”
Заплати на персонала по тр.правоотн.
Изпл.суми за СБКО,раб.облекло и др.
Осиг.вн.от работодателя за ДОО
Здравноосиг.вноски от работодателя
ДЗПО
Храна
Горива,вода,енергия
Външни услуги
Всичко за дейността:
Всички останали дейности:
Общо разходи по бюджета:

Било
лева

Става
лева

162424

165326

0
2448981
2611405

13300
2448981
2627607

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2611405
2611405

2200
320
210
110
62
11550
1470
280
16202
2611405
2627607

РЕШЕНИЕ № 350
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Годишен доклад за наблюдението и изпълението на
Общински план за развитие през 2009 година.
РЕШЕНИЕ № 351
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма
за закрила на детето в Община Априлци за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 352
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект „Внедряване на
мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски” – гр. Априлци” по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г., Приоритетна ос 4:
„Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1.: „Дребномащабни местни
инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/4.103/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178
малки
общини”, по който ще бъде осигурен 15% собствен принос, и упълномощава кмета
да проведе необходимите процедури и да подготви и внесе необходимите
документи.
2. Декларира, че предназначението на сградата на ОУ „Васил Левски”, обект на
интервенция по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ
„Васил Левски” – гр. Априлци”, с който община Априлци кандидатства по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г., Приоритетна ос 4:
„Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1.: „Дребномащабни местни
инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/4.103/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178
малки
общини”, няма да бъде променяно за период не помалък от 5 години след
приключване на проекта.

РЕШЕНИЕ № 353
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Програма за развитие на читалищната дейност и
Общински културен календар за 2010 година на Община Априлци.
РЕШЕНИЕ № 354
На основание чл. 21, ал.2, от ЗМСМА , Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Променя Наредба № 16 от 25.02.2003г. за определянето и
администрирането на местните такси и
цени на услуги на
територията на община АПРИЛЦИ, като създава нов член 22а в
раздел III, със следния текст:
„Лицата, ползващи общинска социална услуга  „ обществена
трапезария”, заплащат такса в размер на 1,90 лв. на ден.”
2. Възлага на кмета на общината да изготви правилник за
ползване на услугата Обществена трапезария.
РЕШЕНИЕ № 355
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 13 и чл. 55 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Дава своето съгласие да бъдат безвъзмездно предоставени за срок до
края на календарната 2010 г., общинските мери, пасища и имоти от

общинския поземлен фонд на земеделските стопани – животновъди
и/или техни сдружения от Община Априлци.
2.Определя задълженията на земеделските стопани – животновъди
и/или техни сдружения, за поддържането на общинските мери, пасища
и имоти от общинския поземлен фонд съобразно стандартите за
добрите земеделски и екологични условия, прилагани спрямо
пасищата и ливадите, а именно:
2.1. Предпазване на почвата от ерозия:
да предприемат мерки за овладяване на водния отток, чрез
прокопаване на противоерозионни бразди и канавки;
забранява се разрушаването и недобросъвестното стопанисване на
трайни тераси.
2.2.Органично вещество в почвата:
торене с полуугнил или угнил оборски тор или торова течност
(компост).
2.3.Структура на почвата:
забранява се използването на земеделска техника в имоти, чиято
почва е наситена с вода /преовлажнена/.
2.4.Минимално ниво на поддръжка:
да не разорават общинските мери, пасища и имоти от общинския
поземлен фонд;
да не се сменя начина на трайно ползване на общинските мери,
пасища и имоти от общинския поземлен фонд;
да се почистват общинските мери, пасища и имоти от общинския
поземлен фонд, като изкореняват агресивните видове – шипки,
папрати и др.;
да не палят общинските мери, пасища и имоти от общинския
поземлен фонд;
3.Възлага на Кмета на Община Априлци да създаде необходимата
организация за предоставяне на общинските мери, пасища и имоти от
общинския поземлен фонд на земеделските стопани – животновъди
и/или техни сдружения, и задължава Кмета на Община Априлци въз
основа на решението на Общински съвет – Априлци да сключи
договори за безвъзмездно ползване.
РЕШЕНИЕ № 356
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 25 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.3,
ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение с вх. № ДП – 39/04.05.2010 г. от др Мл.
Пелов Кмет на Община Априлци относно обявяване на имоти частна
общинска собственост за публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 357
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение с вх. № ДП – 40/05.05.2010 г. от др Мл.
Пелов Кмет на Община Априлци относно заличаване в Търговския
регистър на Общинско дружество „Юмрукчал” ЕООД.
РЕШЕНИЕ № 358
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно Решение № 216/2009 г.
на ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено
в размер на 500 /петстотин/ лева на Димитър Веселинов Рабчев за
Елизабет Димитрова Рабчева.
РЕШЕНИЕ № 359
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/
лева на Григор Банев за издаване на книга „Родова истораия на с.
Острец – Троянско”.
РЕШЕНИЕ № 360
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение с вх. № ДП26/08.03.2010г. на кмета на
Община Априлци във връзка с изпълнение на Решение №
293/29.12.2009 г. на ОбС за приемане на пазарни оценки на имоти и
тяхната замяна.
РЕШЕНИЕ № 361
На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, съгласно
Общинския план за развитие на Община Априлци през периода 20072013 г.,
Приоритет 4 Развитие на социалната сфера, Специфична цел 4. Културното,
историческо и природно наследство, фактор за икономическо развитие, Мярка 2.1.
Ремонт, реконструкция и обновяване на девическия манастри и мярка 2.3.3 Ремонт и
обновяване на църквата в с. Скандалото, Общински съвет Априлци декларира, че:

1. Дейностите по проекта на Новоселския манастир „Св.
Троица” гр. Априлци отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на община Априлци за периода
20072013 г.

2. Дейностите по проекта на Храм „Св. Архангел Михаил” с.
Скандалото отговарят на приоритетите на Общинския план
за развитие на община Априлци за приода 20072013 г.
ПРОТОКОЛ № 50
ДАТА 24. 06. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 362
На основание чл. 21, ал. 1., т. 23 от ЗМСМА, чл. 36а от ППЗСП Общински съвет
Априлци
РЕШИ:

Утвърждава Анализ на ситуацията и оценка на социалните
потребности на община Априлци.
РЕШЕНИЕ № 363
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Приема годишният финансова отчет и доклад на ликвидатора за
2009 г.
2.Освобождава ликвидатора Недка Димова Топалова от отговорност.
РЕШЕНИЕ № 364
На основание чл. 21 ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл. 65 ал. 1 от ПОДОС Общински
съвет Априлци
РЕШИ:

Приема
2010г. 2011г.

Програма за работата на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ № 365

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение № 216/2009 г. на ОбС,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено в
размер от 500 /петстотин/ лева на Даниел Димитров Бояджиев
ПРОТОКОЛ № 51
ДАТА 29. 07. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 366
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава съгласие да бъде одобрен проект за изменение на подробен
устройствен план  план за регулация и застрояване за кв.23,
изменение на улична регулация от от о.т. 162 до о.т. 846 , обособяване

на нова улица от о.т. 846 до о.т. 892 и два нови квартала, съответно с
номера 94 и 95 по регулационния план на гр.Априлци, кв.Острец,
като широчината на улицата между осови точки 24 и 892 се променя
от 10м на 8 метра и линията на застрояване за ПИ №52218.546.120 по
КК на гр.Априлци, представляващ УПИ І в кв.23 по регулационния
план на гр.Априлци, кв.Острец се предвижда по улична регулационна
линия.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община
Априлци да проведе необходимите процедури по Закона за устройство
на територията.
РЕШЕНИЕ № 367
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава съгласие да бъде допуснато изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване и регулация за кв.30, УПИ V,
VІ, VІІ, VІІІ и ХVІ по регулационния план на гр.Априлци, кв.Зла река,
като ПИ с идентификатор 52218.512.472 по кадастралната карта на
гр.Априлци, включен в УПИ V, VІ, VІІ и в част от проектирана улица
в кв.30 по регулационня план на гр.Априлци, кв.Зла река, общинска
собственост, съгласно АОС №46/24.02.97г., се урегулира в нов
самостоятелен поземлен имот с номер V52218.512.472 в кв.30, с
отреждане „За жилищно строителство и обществено обслужване” и се
закрива проектирана улица мужду о.т.143 и 144, съгласно приложени
скиципроект за изменение на регулационния и застроителен план.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община
Априлци да проведе необходимите процедури по Закона за устройство
на територията.
РЕШЕНИЕ № 368
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение № 74/2008 г. на
ОбС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на
300 /триста/ лева на Цветанка Георгиева Базергянова от гр.
Априлци, ул. „Соколска” № 39 за ремонт на изгорялите през м.
февруари стопански постройки.
ПРОТОКОЛ № 52
ДАТА 20. 08. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 369

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА ОбС Априлци
реши:

Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Априлци
за първото полугодие на 2010 г. както следва:
1.1.По прихода – 1079726 лв. /Приложение № 1/
1.2.По разхода – 1079726 лв. /Приложение № 2/
РЕШЕНИЕ № 370
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА ОбС Априлци
реши:

Приема актуализирания бюджет на Община Априлци за 2010 г.
както следва:
2.1.По прихода –
2573900 лв. /Приложение № 1/ в т.ч.:
Приходи за финансиране на държавни дейности – 1405868 лв. в т.ч.:
 Обща субсидия за делегирани държавни дейности 1236439 лв.
 Целеви трансфери /безплатни и по намалени цени пътувания/ 
7792 лв.
 Трансфери между бюджетни сметки – от МТСП  19649 лв.
 Преходен остатък от 2009 г. – 139964 лв.,
от тях за възстановяване на МФ по проект “Красива България”
6869 лв.
 Други държавни приходи –
2024 лв.
Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности –
1168032 лв., в т.ч.:
Данъчни приходи – 184000 лв.
Неданъчни приходи –657602 лв.
Обща изравнителна субсидия – 104500 лв. в т.ч.:
обща изравнителна субсидия за местни дейности –67800 лв.
за зимно поддържане и снегопочистване – 36700 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи –
138500 лв., в т.ч.:
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА–26400лв.
за изграждане и основен ремонт на общински пътища –112100лв.
Трансфери за бюджетни сметки – 29850 лв. в т.ч.
трансфери от ПУДООС – 5000 лв.
от Агенция Пътна инфраструктура – 24850 лв.
Друго финансиране – 0 лв. в т.ч.:
заем за рефинансиране на съществуващ дълг –
294000 лв.
погашения по съществуващ дълг  //294000 лв.
Преходен остатък от 2009 г. –
53580
лв.
2.2.По разхода –
2573900 лв.
/Приложение № 2/ в т.ч.:
За делегирани от държавата дейности – 1455873 лв., в т.ч.:

От държавни транфери – 1405868 лв., от тях:
обща допълваща субсидия – 1236439 лв.
преходен остатък за държавни дейности – 139964 лв.
други трансфери за държавни дейности – 29465 лв.
Дофинансиране с местни приходи – 50005 лв.
За местни дейности – 1118027 лв. в т.ч.:
От местни приходи – 791597 лв.
От обща изравнителна субсидия за местни дейности – 104500 лв.
От целева субсидия за капиталови разходи – 138500 лв.
От целеви трансфери за местни дейности – 29850 лв.
От преходен остатък от 2009 г. –53580 лв.
РЕШЕНИЕ № 371
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА ОбС Априлци
реши:

Приема актуализираната инвестиционна програма на Община
Априлци за 2010 г. /Приложение 3/.
РЕШЕНИЕ № 372
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА ОбС Априлци
реши:

Приема общ размер на субсидията за държавната дейност
“Читалища” – 69304 лв.
РЕШЕНИЕ № 373
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
реши:

Дава съгласие да бъде допуснато изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване и регулация за кв.87 по
регулационния план на гр.Априлци, кв.Видима, като се промени
трасето на проектирана улица между осови точки 255 и о.т.258 и
новопроектираната улица
следва трасето на съществуващия в
момента път, с ширина 5 м., съгласно приложена скицапредложение
за изменението.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община
Априлци да проведе необходимите процедури по Закона за устройство
на територията.
РЕШЕНИЕ № 374
На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
реши:

Община Априлци да участва в създаването на регионална
система и регионално сдружение за управление на отпадъците към
регион Троян.

РЕШЕНИЕ № 375
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, ОбС Априлци
реши:

Дава съгласие да бъде допуснато изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване и регулация за кв.13 по
регулационния план на гр.Априлци, кв.Острец, като от ПИ с
идентификатор 52218.546.187 по кадастралната карта на гр.Априлци,
общинска собственост”, включен в УПИ І, кв.13, отреден „За
жилищно строителство и комплексно обществено обслужване” , се
урегулират два нови поземлени имота, съответно с номера VІІ и VІІІ, с
отреждане „За жилищно строителство” и улица от нови о.т. 901 до
о.т.905, съгласно приложена скицапредложение за изменението.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци да
проведе необходимите процедури по Закона за устройство на
територията.
РЕШЕНИЕ № 376
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
реши:

Не приема предложение с вх. № ДП62 /04.08.2010г. от др Мл.
Пелов Кмет на Община Априлци.
РЕШЕНИЕ № 377
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3б, ал.1 от НРПУРОИ,
Общински съвет Априлци
реши:

Да бъде извършена продажба на сини сливи на цена от 0,15 лева
за килограм, като желаещите граждани си ги събират лично от
общински поземлени имоти с идентификатори 52218.154.21 в размер
на 105,964 дка., с начин на трайно ползване – Овощно насаждение, на
местността “Маринска” в землището на гр.Априлци, кв.Видима и
52218.500.4 в размер на 39,385 дка., с начин на трайно ползване – Друг
вид трайно насаждение, на местността “Издлъбник” в землището на
гр.Априлци, кв.Център.
РЕШЕНИЕ № 378
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
реши:

Не приема предложение с вх. № ДП66 /06.08.2010г. от др Мл.
Пелов Кмет на Община Априлци.
РЕШЕНИЕ № 379
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 20072013 г., Приоритет 4 Развитие

на социалната сфера, Специфична цел 4. Културното, историческо и природно
наследство, фактор за икономическо развитие, Мярка 2.3. Ремонт и обновяване на
църкви, Общински съвет Априлци декларира, че:

1. Дейностите по проекта на храм
„Св. в.м.ч.к. Георги
Победоносец” гр. Априлци отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Априлци за периода
20072013 г.
2. Дейностите по проекта на Православен храм „Св. в.м.ч.к.
Димитър” гр. Априлци отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Априлци за периода
20072013 г.
3. Дейностите по проекта на Православен храм „Св. в.м.ч.к.
Рождество
Богородично”
гр.
Априлци
отговарят
на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община
Априлци за периода 20072013 г.
4. Дейностите по проекта на храм паметник „Св. Пророк Илия” гр.
Априлци отговарят на приоритетите на Общинския план за
развитие на Община Априлци за периода 20072013 г.
РЕШЕНИЕ № 380
На основание чл. 21.ал.1 т. 23 и Решение 216 /2009г. на ОбС, Общински съвет
Априлци
реши:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено
на Лидия Николова Кефирова за сина и Никола Стоянов Кефиров в
размер на 500 /петстотин/ лв.
РЕШЕНИЕ № 381
На основание чл. 21.ал.1 т. 23 и Решение 74 /2008г. на ОбС , Общински съвет
Априлци
реши:

Да бъдат отпуснати 5 куб.м. дървен строителен материал за
добиване на Иван Иванов гр. Априлци, кв. Острец.
РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
реши:

1. Удостоява със звание „Почетен гражданин на град Априлци” гн
Недялко Йорданов, носител на Националната награда за ярко
присъствие в духовния живот на нацията „Проф. Марко Семов” през
2007 г.
2. Удостоява със звание „Почетен гражданин на град Априлци” гн
Тошо Тошев, носител на Националната награда за ярко присъствие в
духовния живот на нацията „Проф. Марко Семов” през 2008 г.

3. Удостоява със звание „Почетен гражданин на град Априлци” проф.
Дойно Дойнов, носител на Националната награда за ярко присъствие
в духовния живот на нацията „Проф. Марко Семов” през 2009 г.
4. Удостоява със звание „Почетен гражданин на град Априлци” гжа
Гергина Тончева, носител на Националната награда за ярко
присъствие в духовния живот на нацията „Проф. Марко Семов” през
2010 г.
РЕШЕНИЕ № 383
На основание чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
реши:

Не приема предложение с вх. № ДП 56/30.07.2010г. от Пепа
Колевапредседател на ОбС относно промяна в ПОДОС
ПРОТОКОЛ № 53
ДАТА 26. 08. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.53, ал.2, т.3 от ЗГ, чл.35, ал.1 и
ал.6 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2, т.3, чл.70 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
реши:

1.Да се проведат лесоустройствените мероприятия предвидени в
действащия лесоустройствен проект в подотдели както следва 61”а1”
и 67”у2” попадащи в имоти с идентификатори № 10567.327.26, №
10567.115.1 и № 10567.115.2 – общинска собственост при условията на
чл.65, ал.2, т.3 от НРПУРОИ.
2.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване и сключи договор със
спечелилия /лите/ търга участник /ци/ за добитата дървесина съгласно
сортиментна ведомост изготвена от лицензиран лесовъд.
3.Определя начални тръжни цени на добитата дървесина по подотдели
както следва :
 61”а1” – 18 464 /Осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и
четири/ лева за 577 плътни куб.м., лежаща дървесина /без клони/ по
сортиментна ведомост или 32,00 /Тридесет и два/ лева на плътен куб.м.
 67”у2” – 26 144 /Двадесет и шест хиляди сто четиридесет и четири/ лева за
608 плътни куб.м., лежаща дървесина /без клони/ по сортиментна ведомост или
43,00 /Четиридесет и три/ лева на плътен куб.м.

ПРОТОКОЛ № 54
ДАТА 30. 09. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 385
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение с вх. № ДП 69 /10.09.2010г. от др Мл.
Пелов Кмет на Община Априлци относно актуализация на Бюджет
2010 в частта му за местни приходи и разходи за местни дейности
РЕШЕНИЕ № 386
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Дава съгласие за включване на Община Априлци в проекта за
въвеждане на задължителната предучилищна подготовка за децата,
навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 г.
РЕШЕНИЕ № 387
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11 и чл.14 от ЗОС, чл.19 и чл.55 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Възлага на Кмета но Община Априлци, да проведе процедура за
отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ години на
общински недвижим имот актуван с АОС № 387/18.09.2004 г. – частна
общинска собственост, с идентификатор № 52218.500.4 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център, находящ се на
местността “Издлъбник”, с Трайно предназначение на територията –
Земеделска, начин на трайно ползване – “Друг вид трайно
насаждение” и площ в размер на 39 385 кв.м., почвена категория V,
2.Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на
728,00/Седемстотин двадесет и осем/ лева.
РЕШЕНИЕ № 388
На основание чл. 21 ал. 1, т.23 от ЗМСМА и решение № 216 /2009г. на ОбС ,
Общински съвет Априлци
РЕШИ_

Да бъдат отпуснати 500 /петстотин/ лв. еднократна финансова
помощ за новородено на Ценка Иванова Титюзова.

РЕШЕНИЕ № 389
На основание чл. 21 ал. 1, т.23 от ЗМСМА и решение № 216 /2009г. на ОбС ,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъдат отпуснати 500 /петстотин/ лв. еднократна финансова
помощ за новородено на Наталия Гешева.
РЕШЕНИЕ № 390
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет –
Априлци дава съгласие да бъде поставен възпоменателен знак
/морена/ в памет на героя от войните за национално обединение Отец
Иван Ковашки на мястото, където е бил дома му в УПИ ХІХ кв. 24, гр.
Априлци, кв. Ново село.
РЕШЕНИЕ № 391
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от
29.12.2000 г. МОН, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Разрешава за учебната 2010/2011 година в Професионална
гимназия по туризъм „Иван Марангозов” гр. Априлци да
функционират следните паралелки под минималния брой:
11 клас – 16 ученика
12 а клас – 15 ученика
12 б клас – 17 ученика
ПРОТОКОЛ № 55
ДАТА 14. 10. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация // Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства за безвъзмездна
помощ по проект „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони  създаване на дневен център за социален отдих и
рехабилитация” град Априлци УПИ ІІІ, кв. 43 , като упълномощава
Кмета на общината да проведе необходимите процедури и да подпише
съответните документи.
2. Декларира, че дейностите към, които е насочен проект „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони  създаване на
дневен център за социален отдих и рехабилитация” град Априлци
УПИ ІІІ, кв. 43 отговарят на приоритетите заложени в Плана за
развитие на Община Априлци през периода 20072013 г.
РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект по
който ще бъде осигурен 5% собствен принос „ Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения от притоци
на р.Видима в урбанизирана територия на кв.Видима,гр. Априлци” по

Оперативна програма “Регионално развитие” 20072013, Приоритетна
ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1.
„Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.104/2010 „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки
общини”.
2. Съфинансирането на Община Априлци от 5 % собствен
принос
ще бъде осигурено
чрез изпълнения
и разплатен
инвестиционен проект.
3. Декларира, че дейностите към, които е насочен проект „
Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения
от притоци на р.Видима в урбанизирана територия на кв.Видима,гр.
Априлци” отговарят на приоритетите заложени в Плана за развитие
на Община Априлци през периода 20072013 г.
Председател на ОбС Априлци

РЕШЕНИЕ № 394
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, изречение второ и чл. 37, ал. 5 от
ЗОС, във връзка с чл.62, ал. 7, т. 4 ЗУТ и чл. 40 от НРПУРОИ, ОбС – Априлци
РЕШИ;

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж на
“Сдружение за местно развитие – Априлци” ЕИК 175915842, със
седалище град Априлци, квартал Център, ул.”Васил Левски” № 104,
бл.”Стара планина” върху 188 кв.м за срок от шест години за
изграждане на Детска площадка в поземлен имот с идентификатор
52218.530.444, с Начин на трайно ползване “Обществен селищен парк,
градина” по одобрената кадастрална карта на град Априлци със
Заповед № РД1849/31.08.2007 г. на Изп.директор на АГКК при
съседи: Север – ПИ № 52218.530.516; 52218.530.517; 52218.530.518 и
52218.530.519; Изток – ПИ № 52218.530.443; Юг – 52218.530.445 и Запад
– 52218.530.551
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж на
“Сдружение за местно развитие – Априлци” ЕИК 175915842, със
седалище град Априлци, квартал Център, ул.”Васил Левски” № 104,
бл.”Стара планина” върху 188 кв.м за срок от шест години за
изграждане на Детска площадка в поземлен имот с идентификатор
52218.546.113, с Начин на трайно ползване “Комплексно застрояване”
по одобрената кадастрална карта на град Априлци със Заповед № РД
1849/31.08.2007 г. на Изп.директор на АГКК при съседи: Север – ПИ
№ 52218.546.141; Изток – ПИ № 52218.546.70; Юг – 52218.546.70 и
Запад – 52218.546.182.
Дължимите данъци и такси са за сметка на “Сдружение за
местно развитие – Априлци”.

3. Дейностите по проекта на “Сдружение за местно развитие –
Априлци” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие
на Община Априлци за периода 20072013г.
4. Упълномощава Кмета на Община Априлци да издаде заповед
и сключи договор за безвъзмездно право на строеж със “Сдружение за
местно развитие – Априлци” за изграждане на детски площадки за
срок от шест години.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет –
Априлци пред Административен съд – Ловеч в 14дневен срок от
съобщаването му.
ПРОТОКОЛ № 56
ДАТА 28. 10. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 395
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 110 от ПОДОС, Общински съвет –
Априлци
РЕШИ:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода от м. септември 2009 до м. август 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 21, ал. 2, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗОС и 34 от НРПУРОИ,
ОбС – Априлци
РЕШИ:
1.Да бъде ликвидирана съществуващата съсобственост между
Община Априлци по Акт за частна общинска собственост № 204 от 17.06.2010 г. и
Иван Георгиев Николов сНотариален акт № 69, том V, дело 1499 от 1975 г. върху
застроен поземлен имот с кадастрален идентификатор 52218.546.484 /пет две две
едно осем точка пет четири шест точка четири осем четири/ по КККР на град
Априлци, квартал Острец, община Априлци, област Ловеч, с ТПТ
“Урбанизирана”, НТП “Ниско застрояване (до 10 м)”, целият с площ от 1 396
/хиляда триста деветдесет и шест/ кв.м, представляващ УПИ VII /седем/, кв.11
/единадесет/, отреден „За жилищно строителство” по РЗП на град Априлци,
квартал Острец, одобрен със Заповед № 912 /девет едно две/ от 22.10.1981 г.
/двадесет и втори октомври, хиляда деветстотин осемдесет и първа година/ на
Председателя на ИК на ОНС – Ловеч и изменен със Заповед № 384 /три осем
четири/ от 20.08.2008 г. /двадесети август две хиляди и осма година/ на Кмета на
Община Априлци:
2.На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 34, ал. 1, т. 2 от
НРПУРОИ, ликвидирането на съсобствеността да се осъществи чрез продажба на
частта на Община Априлци в размер на 523 / 1 396 /петстотин двадесет и три към
хиляда триста деветдесет и шест/ кв.м. в идеални части от правото на собственост;
3.Възлага на Кмета на Община Априлци да възложи на оценител на
имоти изготвяне на експертна пазарна оценка на частта на Община Априлци с
която тя се намира в режим на съсобственост с Иван Георгиев Николов, след
което да издаде Заповед и сключи договор за покупкопродажба.

РЕШЕНИЕ № 397
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение 74/2008 г. и
Решение № 216/2009 г. на Общински съвет, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено
на Станимир Ценков Михайлов в размер от 500 /петстотин/ лева .
РЕШЕНИЕ № 398
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение 74/2008 г. и
Решение № 216/2009 г. на Общински съвет, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено
на Милен Петков Тотев в размер от 500 /петстотин/ лева .
РЕШЕНИЕ № 399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение 74/2008 г. и
Решение № 216/2009 г. на Общински съвет, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за семейството
на Надежда Илиева Петкова в размер от 500 /петстотин/ лева .
РЕШЕНИЕ № 400
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение 74/2008 г. на
Общински съвет, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на
Пенчо Сашев Иванов в размер от 100 /сто/ лева .
РЕШЕНИЕ № 401
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно Решение 74/2008 г. на
Общински съвет, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на
Добринка Иванова в размер от 100 /сто/ лева .
РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства с проект по
който ще бъде осигурен 5% собствен принос „ Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения от притоци
на р.Видима в урбанизирана територия на кв.Видима,гр. Априлци” по

Оперативна програма “Регионално развитие” 20072013, Приоритетна
ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1.
„Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.104/2010 „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки
общини”.
2. Съфинансирането на Община Априлци от 5 % собствен
принос
ще бъде осигурено
чрез изпълнения
и разплатен
инвестиционен проект.
3. Декларира, че дейностите към, които е насочен проект „
Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения
от притоци на р.Видима в урбанизирана територия на кв.Видима,гр.
Априлци” отговарят на приоритетите заложени в Плана за развитие
на Община Априлци през периода 20072013 г.
ПРОТОКОЛ № 57
ДАТА 25. 11. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 403
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 8 от ЗОС, ОбС – Априлци
РЕШИ:

Определя начална месечна наемна цена от 50,00 /петдесет/ лева
имот кадастрален идентификатор №10567.501.119.1, представляващ 70
кв.м. от едноетажна масивна жилищна сграда със ЗП 85 кв.м. и имот
кадастрален
идентификатор
10567.501.119.3,
представляващ
постройка с допълващо застрояване със ЗП 7 кв.м. по КККР на село
Велчево, община Априлци, област Ловеч.
ПРОТОКОЛ № 58
ДАТА 25. 11. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 404
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

1.Да се учреди безвъзмездно право на ползване, в полза на Сдружение
“Спортен клуб Планинец” БУЛСТАТ: 110536353, със седалище
България, област Ловеч, община Априлци, град Априлци, квартал
Острец, улица ”Отдих” № 4, върху сграда с кадастрален
идентификатор 52218.530.585.2, с предназначение “Спортна сграда,
база” по одобрената кадастрална карта и регистри на град Априлци
със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор
на АГКК;

2.Упълномощава Кмета на Община Априлци да издаде заповед и
сключи договор за безвъзмездно право на ползване със Сдружение
“Спортен клуб Планинец”.
ПРОТОКОЛ № 59
ДАТА 30. 12. 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 405
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

1. Дава своето съгласие за изграждане в ПИ с идентификатор
52218.744.1/ имот 130001 по КВС/ за инсталация за производство
на електроенергия от ВЕИ /възобновяем енергиен източник/
2. Свързването на съоръжението към електропреносната мрежа да
се осъществи чрез изграждане на подстанция за сметка на
инвеститора.
РЕШЕНИЕ № 406
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Силвия Минкова в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕ № 407
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на
Христо Цанков Пенчев в размер на 300 /триста/ лева.
ПРОТОКОЛ № 60
ДАТА 27. 01. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 408
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:
I. Променя Наредба № 16 от 25.02.2003 г. за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община АПРИЛЦИ, както
следва:
1. Чл. 2, ал.1, т.7 се отменя,
2. Чл. 15 се добавя точка 4 със следния текст:
„ За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е
лицето, на което имотът е предоставен за управление”

3. Чл. 16, точка 3, след думата” за обезвреждане” се добавя текста:
„ рециклиране или оползотворяване на биови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците”.
4. Нов текст на Чл. 16а :
“ Ал.1
Размерът на таксата се формира :
1. За жилищните имоти на база данъчната оценка на имота или
количеството на битовите отпадъци;
2. За нежилищните имоти на база по – високата между отчетната им
стойност и данъчната оценка на имота или количеството на битовите
отпадъци;
Ал.2
Размерът на таксата за битови отпадъци за имоти на територията на
община Априлци се определя както следва :
1. За жилищните имоти на граждани, както и за жилищните имоти на
предприятия върху данъчната оценка в размер 3 на хиляда, в т.ч.:
 за събиране на битовине отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер 2 на
хиляда;
 за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.
71а и 71е от Закона за управление на отпадъците в размер на 0,4 на
хиляда;
 за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване в размер на 0,6 на хиляда;
2. 2. За нежилищните имоти на граждани върху данъчната оценка, а за
нежилищните имоти на предприятия върху по – високата между
отчетната стойност и данъчната оценка в размер 11 на хиляда, в т.ч.:
 за събиране на битовине отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер 8 на
хиляда;
 за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.
71а и 71е от Закона за управление на отпадъците в размер на 1 на
хиляда;
 за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване в размер на 2 на хиляда;
3. Таксата за обслужване на контейнер с вместимост 1,1 куб.м. тип “Бобър”
е 2634,84 лева, а за контейнер с вместимост 4 куб.м. е 6288,16 лева. Размерът
на таксата на един съд включва разходите за осигуряване на съдове за
съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; за събиране
на битовине отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; за проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за
управление на отпадъците; ”
5. Създава се нов член Чл.16б :
“ (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци,
лицата подават декларация в община Априлци, отдел “Местни данъци и
такси” до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината
поземлени имоти или сгради в съществуващ вече имот, декларацията се
подава в 2 – месечен срок от датата на придобиването им.
(2) В декларацията се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на
битовите отпадъци, които ще се използват през годината съобразно
обявената със Заповед на Кмета честота за извозване на битовите отпадъци.
(3) Когато лицето не е подало декларация в срок или не изхвърля битовите
отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишна такса върху
по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на
нежилищния имот по чл. 21 от Закона за местните данъци и такси. От
размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като
върху разликата са дължат лихви съгласно сроковете за плащане.
(4) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на
битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от
Закона за местните данъци и такси. Лицата подали декларация по ал. 1 за
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване
заплащат такса в размер на 2 на хиляда.
(5) При промяна в нормативната уредба, касаеща определянето на размера
на таксата за битови отпадъци, декларацията по ал. 1 се подава в 2 –
месечен срок от влизане в сила на нормативния акт.
(6) Лицата подали декларация по ал.1 при възникване на необходимост от
допълнителен съд за битови отпадъци през годината, подават нова
декларация, в която посочват общия брои на съдовете за изхвърляне на
битовите отпадъци и заплащат такса за цялата година в размер съгласно
чл. 16а, ал.2, т.3 за съответните видове съдове.
6. Чл. 17 , ал.1 се изменя така: „Таксата се заплаща на две равни вноски в
следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се
дължи.
(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка от 5 на сто.
7. Чл.18, ал. 4 се изменя така: “За имоти, намиращи се извън районите, в
които общината не е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, се
събира само такса за поддържане на чистотата на териториите за обществевно
ползване.”
8. Създава се алинея 5 на чл.18 : “За имоти, намиращи се “Извън
строителните граници” в района, на които общината предоставя услугите
по събирането, извозването и обезвержането в депа или други съоръжения
на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване, дължимата такса битови отпадъци е
в пълен размер”.
Чл. 22а (1) Лицата, ползващи общинска социална услуга  „Обществена
трапезария” заплащат такса в размер на 1,90 лв. на храноден.

(2) Таксата по ал. 1 се начисляват и събират от длъжностните лица в
съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 25то число на месеца,
следващ месеца, за който се дължат.
10. Раздел IV „Туристическа такса” се отменя.
11. Добавя в Приложение № 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях”
следния текст:
№ по Вид услуга
Цена
ред
51
Издаване на удостоверение за платен данък върху 1,00 лв.
превозните средства
II. Отменя Решение № 132 / 28.08.2008 г. на Общински съвет – Априлци.

РЕШЕНИЕ № 409
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Променя Наредба .за определянето и администрирането на местните
данъци и такси на територията на община АПРИЛЦИ, както следва:
1. Наредбата да бъде преименувана в “Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община
Априлци”, думата “такси” да бъде премахната, защото наредбата касае само
данъците.
2. В Чл. 2 се създава нова точка 7 със следния текст:” Туристически данък”.
3. В Чл. 5, се създава нови алинеи 3, 4, 5 и 6 със следния текст:
Ал.3 Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда
на Данъчноосигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по
реда на Гражданския процесуален кодекс.
Ал. 4 В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация
имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по
обезпечаване на данъчни задължения  на публични изпълнители. Когато в
нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по
чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, за задължения за
данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията
за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на
задълженото лице.
Ал. 5 Служителите се определят със заповед на кмета на общината.
Ал. 6 Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.
152, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на
звеното за местни приходи в съответната община  на териториален директор
на Националната агенция за приходите.
4.В чл.7, ал. 4 се отменя.
5.В чл.8 се създава нова ал.5 със следния текст: ”За имот – държавна или
общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е
предоставен за управление.”
6.Чл. 11, ал. 1 се изменя така : “Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на
две равни вноски в следните срокове : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на
годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто.”

7.Чл.15, ал.2 се изменя така „За предприятията размерът на данъка върху
недвижимите имоти се определя в размер на 3 на хиляда върху повисоката между
отчетната им стойност и данъчната оценка на недвижимия имот.”
8.Чл.17, ал.1 се изменя така : “Данъчната оценка на недвижимите имоти на
предприятията е по – високата между отчетната им стойност и данъчната оценка
съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно
приложение № 2.”
9.Чл.20 се изменя така : “Необходимо условие за определяне на данъка е
наличето на подадена данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци
и такси.” В сила от 01.07.2011 г.
10.Чл. 37, ал. 2 се изменя така : “Данъкът се заплаща при прехвърлянето на
недвижимия имот, огрничените вещни права върху недвижим имот и моторни
превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от Закона за местните данъци и
такси – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост,
който подлежи на вписване.”
11.Чл. 41, ал.12 се изменя така : “Данъкът за моторни шейни и превозни средства
от категория L7e по Закона за движението по пътищата е в размер – 60,00 лв.
12.Чл. 46, ал.1 се изменя така : “Данъкът върху превозните средства се плаща на
две равни вноски в следните срокове : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на
годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата
година се прави отстъпка 5 на сто.”
13.В чл. 46 се създава нова алинея 3 : “Заплащането на данъка е условие за
редовност при годишния технически преглед на превозното средство.
Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от
общината документ.”
14.Чл. 52, ал. 1, т. 2 се изменя така : “физическите лица, включително
едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или
три вида патентна дейност от посочените в т.1 – 36 от приложение № 4, заплащат
патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най –
висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се
прилага.”
15.В чл. 53, ал. 3 се добавя текста : “При прехвърляне на предприятието на
едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя
в 7 – дневен срок от датата на прехвърлянето.”
16.Създава се раздел VI “Туристически данък” :
Раздел VI
Туристически данък
Чл. 57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла
на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно
задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година
за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 58 (1) Размерът на данъка се определя. за всяка, реализирана нощувка в средствата
за подслон и местата за настаняване за всички населените места в общината в размер
на:

1. 0,30 лв. за нощувка за . категория 1 звезда
2. 0,30 лв. за нощувка за . категория 2 звезди
3. 0,30 лв. за нощувка за . категория 3 звезди
4. 0,30 лв. за нощувка за . категория 4 звезди
5. 0,30 лв. за нощувка за . категория 5 звезди
(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за
подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
1. категория 1 звезда  0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди  0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди  1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди  1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди  1,00 лв. за нощувка.
(3) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят
на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(4) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15о
число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(5) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е помалък от 30 на
сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или
мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в
приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон
или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година,
независимо дали обектът се използва.
(6) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100)  ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД  размерът на данъка по ал. 1;
ПК  пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото
за настаняване за календарната година;
Д  брой дни в годината;
ДД  сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.
Чл. 59 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2
от Закона за туризма.

РЕШЕНИЕ № 410
На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

1.За рефинансиране на съществуващ дълг от 2010г. ОБЩИНА
АПРИЛЦИ да поеме дългосрочен дълг чрез договор за общински
банков заем в размер на 290000 лв., с краен срок на усвояване – м.
април 2011г.
2.Общинският дълг да бъде обезпечен чрез учредяване на първи по
ред особен залог по Закона за особените залози върху вземания на
ОБЩИНА АПРИЛЦИ по бюджетни и извънбюджетни сметки в
Алианц Банк България АД, с произход – собствени приходи, в
размер до 500000 /петстотин хиляди лв./.

3.Дългосрочния дълг да бъде поет за срок не подълъг от 2 /две/
години и да бъде погасяван на 24 /двадесет и четири/ броя неравни
месечни погасителни вноски по главницата.
4.Определя:
4.1.. Максимален лихвен процент – 8% /Осем процента/
4.2. Такси за управление – до 0,5% върху размера на дълга
4.3. Други такси – общо: до 4000 лв., без такса за предсрочно
погасяване
5.За осигуряване на необходимото финансиране възлага на кмета
на общината да проведе процедура за избор на финансова
институция по реда на Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки.
РЕШЕНИЕ № 411
На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Дава съгласие Община Априлци да кандидатства за
финансиране по проект „Красива България” към МТСП за обект
„Ремонт и обновяване учебна сграда на ОУ „Васил Левски” гр.
Априлци, находящ се в гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 83, , УПИ
І, кв. 16, Акт за общинска собственост № 131/31.07.2000 г., като
Община Априлци ще осигури 50% съфинансиране от общата стойност
на одобрения проект.
ПРОТОКОЛ № 61
ДАТА 21. 02. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 412
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Приема уточнения годишен план на бюджета за 2010 г. по
прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:
1.1.По прихода – 2 637 706 лв. (Приложение №. 1 )
1.2.По разхода – 2 637 706 лв. (Приложение №. 2 )
РЕШЕНИЕ № 413
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2010 г., както следва:
2.1.По прихода – 2 251 833 лв. ( Приложение №. 1 )
2.2.По разхода – 2 251 833 лв. ( Приложение №. 2 )
РЕШЕНИЕ № 414

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Приема отчета за състоянието на общинския дълг в т.ч.
прeдоговаряне на същия съгласно Приложения № № 9, 9а и 9б.
РЕШЕНИЕ № 415
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2011 г., както
следва:
4.1.По прихода  2 470 776 лв.(Приложение №. 1 ) в т.ч.:
Приходи за финансиране на държавни дейности – 1 297 912 лв. в т.ч.:
x Обща субсидия за делегирани дейности –
1 243 964 лв.
x Преходен остатък от 2010 г. –
53 948 лв.
/Приложение № 4/
Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности –
1 172 864 лв. в т.ч.:
x Данъчни приходи –
230 000 лв.
x Неданъчни приходи –
723 683 лв.
x Обща изравнителна субсидия –
106 700 лв. в т.ч.:
обща изравнителна субсидия за местни дейности –
70 000 лв.
за зимно поддържане и снегопочистване –
36 700 лв.
x Целева субсидия за капиталови разходи –
138 500 лв. в т.ч.:
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА – 26400 лв.
за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 112100 лв.
x Друго финансиране:
//70000 лв.
Заем за рефинансиране на съществуващ дълг 
220000 лв.
Погашения на съществуващ дълг 
//290000 лв.
x Преходен остатък –
43981 лв. /
Приложение № 4/
4.2.По разхода – 2 470 776 лв.(Приложение № 2) в т.ч.:
За делегирани от държавата дейности –
1395998 лв. в т.ч.
x От държавни трансфери –
1297912 лв. в. т.ч.
обща допълваща субсидия –
1243964 лв.
преходен остатък за държавни дейности 
53948 лв.
/Приложение № 4/
x Дофинасиране с местни приходи –
98 086 лв
За местни дейности –
 от местни приходи –
 от преходен остатък –

1074778 лв. в т.ч.:
1030797 лв.
4981 лв.

/Приложение № 4/
5.Приема разпределението на бюджета за 2011 г. по агрегирани
бюджетни показатели – Приложение № 3.
6.Приема разпределението на преходния остатък от 2010 г. по
дейности – Приложение №4.
7.Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните
сметки и фондове на общината за 2011 г. – Приложение № 5.
8.Приема инвестиционна програма на общината за 2011 г. –
Приложение № 6.
9.Определя размера на просрочените задължения от минали
години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2011 г. и размера на
просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година –
Приложение № 7.
10.Утвърждава списък на педагогическия персонал, с право на
заплащане на част от транспортните разходи – Приложение № 8 .
11.Определя максималния размер на новия общински дълг за
2011 г. – 290 000 лв.
12.Определя максимален размер на общинския дълг към
31.12.2011 г. – 220 000 лв.
13.Определя годишния размер на плащанията по общинския
дълг, съгласно Приложениея № № 9, 9а и 9б.
14.Приема плансметката за приходите от ТБО и разходите за
поддръжка на чистотата на територията на Община Априлци за 2011 г. –
Приложение № 10.
15.Приема разчети за целеви разходи и субсидии както следва:
x Членски внос – 2600 лв.
x Помощи за погребения – 400 лв.
x Субсидии в т.ч.:
 за читалища – 80 088 лв./75088 лв. държавно финансиране
плюс 5000 лв.от собствени средства (местни приходи)
 за спортни клубове и мероприятия – 13 500 лв. в т.ч.: за ФК
“Априлци2001” деца и мъже 10000 лв. и за детски спортен
клуб по джудо “Планинец”гр.Априлци  3500 лв.
 за МБАЛ  (неразплатените разходи от 2008 г.) – 25824 лв.
 субсидии за вътрешноградския транспорт  20100 лв./от тях
неразплатени от 2010 г. – 11200 лв./
16.Приема следните лимити:
x за социалнобитови разходи в размер на 3% от плановите разходи за
заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения ( чл.32 ал.2 от
ПМС № 334/29.12.2010 г.) .
x за представителни разходи в размер на 2200 лв.

17. Определя числеността на персонала и средствата за работни
заплати и други възнаграждения в държавните дейности, без тези
прилагащи системата за делегирани бюджети и без читалищата и в
местните дейности за 2011 г.(Приложение № 11).
18. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства
по общинския бюджет по тримесечия и по месеци.
19. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за
финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и
програми, съфинансирани от ЕС да се прави мотивирано искане за
ползване на безлихвен заем
от фонда за органите на местното
самоуправление – “ФЛАГ”ЕАД в размер до 2 000 000 лв., след решение на
Общински съвет.
20.Възлага на кмета на общината:
x Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
x Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и
разписаните правила по действащата Система за финансово управление и
контрол;
x Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в
съответствие с волята на дарителя;
x Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за
вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на
просрочени задължения в размер над 10 % спрямо общинските приходи,
както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното
намаляване и ликвидиране;
21.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на
неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото
със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на
кмета (чл.27 от ЗОБ):
x Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без
средствата за заплати и осигурителни вноски, в частта за делегираните от
държавата дейности – след решение на Общински съвет.
x Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,
без да изменя общия и размер в частта за местните дейности  след
решение на Общински съвет.
x Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,
по национални програми и други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

x Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
x Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за
реализиране на определените годишни цели на общината.
22.Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от
общинския бюджет да разработят и предствят в срок до 10.03.2011 г.
конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет в
частта касаеща съответното звено.
РЕШЕНИЕ № 416
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

До два месеца да се потърсят резерви от общинска
администрация и да се докладва на Общински съвет за предприетите
мерки по ограничаване разходите за вода, горива и енергия; външни
услуги; основен ремонт и материали.
ПРОТОКОЛ № 62
ДАТА 24. 02. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 417
На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за
управление на Община Априлци за 2007г.2011г.
РЕШЕНИЕ № 418
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, чл. 3 в, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
РЕШИ:

Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Априлци през 2011 г”.
РЕШЕНИЕ № 419
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и чл.
19 ал. 1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъде отдадена под наем за срок от 10 години, едноетажна сграда с
идентификатор 52218.546.113.2, с предназначение “Сграда за
търговия”, със застроена площ от 50 кв.м. по одобрената кадастрална
карта на град Априлци, кв.Острец със Заповед № РД – 18 – 49 от

31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК, същата да се
използва като търговска площ;
2.Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 170,00
/Сто и седемдесет/ лева без ДДС.
3.Възлага на Кмета на общината да проведе тръжна процедура и
сключи договор за отдаване под наем със спечелилия публичният търг
участник.
РЕШЕНИЕ № 420
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.2, т.3 от ЗГ, чл.35, ал.1 и ал.6 от
ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2, т.4, чл.70, ал.1 т.3 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да се проведат лесоустройствените мероприятия предвидени в
действащия лесоустройствен проект в отдел 136”к” попадащ в
поземлен имот с идентификатор 52218.97350 и 136”а” попадащ в
поземлен имот с идентификатор №52218.973.51 – частна общинска
собственост при условията на чл.65, ал.2, т.3 от НРПУРОИ.
2.Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за
продажба добива на дървесина чрез публичен търг с явно наддаване и
сключи договор със спечелилия /лите/ участник /ци/.
3.Определя начални тръжни цени без ДДС на добитата дървесина по
отдели на както следва :
 136”а” – 7 524,00 /Седем хиляди петстотин двадесет и четири/ лева
за 246 куб.м., лежаща дървесина или 28,50 лв. на плътен куб.м.
 136”к” – 22 243,00 /Двадесет и две хиляди двеста четиридесет и
три/ лева за 754 куб.м., лежаща дървесина по сортиментна ведомост
или 29,50 лв. на плътен куб.м.
РЕШЕНИЕ № 421
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.
45 и от ППЗСПЗЗ Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение с вх. № ДП  9 / 07.02.2011г. от др
Младен Пелов –кмет на Община Априлци относно отдаване под
аренда на недвижим имот общинска собственостземеделска земя с
начин на трайно ползванепасища , мери в гр. Априлци, кв. Център
РЕШЕНИЕ № 422
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.2, т.1 и чл.57, ал.9 от ЗГ,
чл.11, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.2, т.1 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да се проведат лесоустройствените мероприятия предвидени в
действащия лесоустройствен проект в отдели както следва 124”и”,
139”а” и 117”т1” попадащи в поземлени имоти с идентификатори
№52218.974.25, №52218.951.41 и 52218.500.1 – частна общинска
собственост при условията на чл. 57, ал.9 от ЗГ и чл.65, ал.2, т.1 от
НРПУРОИ.
2.За добитата от физическите лица дървесина за задоволяване на
собствени нужди, да се заплаща такса на корен равна на тази
определена с ПМС № 202/11.08.2008 г., ДВ бр.73/19.08.2008 г.
ПРОТОКОЛ № 63
ДАТА 31. 03. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 423
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 65, ал.1 и ал.2 от ПОДОС Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Приема план за работата на Общински съвет Априлци през 2011 г.
2. Планът да се публикува на Интернетстраницата на Община
Априлци.
РЕШЕНИЕ № 424
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема годишния отчет на Общинска програма за опазване на
околната среда и програма за управление дейностите по отпадъците за
2010 год.
РЕШЕНИЕ № 425
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл. 25 ал.9 от ЗСПЗЗ и чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ
Общински съвет Априлци

РЕШИ:

Не приема Предложение с вх. № ДП – 14 / 14.03.2011г. от др
Младен Пелов –кмет на Община Априлци относно отдаване под
аренда на недвижим имот общинска собственостземеделска земя с
начин на трайно ползванепасища, мери в гр. Априлци.
РЕШЕНИЕ № 426
На основание чл. 21 ал.1 т.10 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Задължава кмета при изпълнение на Решение № 410/2011г да
внесе предложение в Общински съвет относно определяне условията
/параметрите/ за поемане на нов общински дълг за рефинансиране на
стария дълг.

РЕШЕНИЕ № 427
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Първолета Заимова Цочева в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕ № 428
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Ценка
Атанасова Лазарова за новородено в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕ № 429
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Мария Кокошарова в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕ № 430
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Юлия Александрова в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕ № 431
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Нанко
Йонков Нанковза лечение в размер на 100 /сто/лева.
РЕШЕНИЕ № 432
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет– Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на
Ана Балевска в размер на 100 /сто/ лева.

ПРОТОКОЛ № 64
ДАТА 28. 04. 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 433

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 и ал .2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Информация във връзка с борбата с престъпността,
осигуряване на обществен ред и безопасност на движението на
територията на Община Априлци през 2010г

РЕШЕНИЕ № 434
На основание чл. 21, ал.1 т.2 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Одобрява следната структура на държавна дейност „Общинска
администрация” Априлци

КМЕТ

РЕШЕНИЕ № 435

На основание чл. 21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските
бюджети Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Извършва промени в бюджета на Община Априлци за 2011г.,
както следва:
№
на Дейност, наименование на параграфа
параграф
І. ПРИХОДНА ЧАСТ
6102
Предоставени трансфери
Всички останали приходи по бюджета
Общо приходи по бюджета
ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ
Дейност “Чистота”
1020
Външни услуги
Платени данъци, мита и такси
1040
Всички останали разходни параграфи за дейността
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:
Всички останали разходи по бюджета
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

Било

Става

0
2 486 551
2 486 551

 5 500
2 486 051
2 481 051

16 000
2 450
199 350
217 800
2 268 751
2 486 551

2 800
10 150
199 350
212 300
2 268 751
2 481 051

РЕШЕНИЕ № 436
На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Предложение ДП 18 /11.04.2011г. от др Мл. Пелов 
Кмет на Община Априлци относно приемане на Програма за развитие
на читалищната дейност за 2011г. в община Априлци
РЕШЕНИЕ № 437
На основание чл. 21, ал.1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ от
ЗОС и чл. 3 в, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване , управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Априлци реши:
Актуализира приетата с Решение № 418 от протокол № 62 от 24.02.2011 г.,
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в Община Априлци през 2011 г”, като в Раздел А. Имоти, които
Община Априлци има намерение да предостави под наем, аренда или за ползване, се
добавя нов ред със следният текст: “Предоставяне за безвъзмездно управление за
срок от 5 години на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за нуждите
на Служба по геодезия, картография и кадастър – град Ловеч две Помещение от 44
кв.м. в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.279.1.2 с
предназначение “За културна и обществена дейност”, находящ се на втори етаж в
двуетажна масивна сграда с идентификатор 52218.530.279.1, с адрес: ул.”Васил
Левски” № 105”

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 15, ал.
1 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Априлци реши:
1.Да бъдат предоставени безвъзмездно за управление за срок от 5 години на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за нуждите на Служба по
геодезия, картография и кадастър – град Ловеч, две помещения с обща площ от 44
кв.м., представляващи част от имот, предмет на Акт за частна общинска
собственост № 221 от 23.03.2011 г., намиращ се в град Априлци, ул. „Васил
Левски” № 105, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.279.1.2 ,
по одобрената кадастрална карта на град Априлци със Заповед № РД – 18 – 49 от
31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК.
2.Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед за учредяване
безвъзмездно право на управление и сключи договор.

РЕШЕНИЕ № 438
На основание чл. 21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ от ЗОС
и чл. 3 в, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Априлци реши:
Актуализира приетата с Решение № 418 от протокол № 62 от 24.02.2011 г.,
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в Община Априлци през 2011 г”, като в Раздел А. Имоти, които
Община Априлци има намерение да предостави под наем, аренда или за ползване, се
добавя нов ред със следният текст: “Предоставяне за безвъзмездно управление за
срок от 5 години на Агенцията “Социално подпомагане”, за нуждите на Изнесено
работно място към Дирекция “Социално подпомагане” – град Троян,
Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 52218.530.527.1.11, с
предназначение “За търговска дейност”, с площ по кадастрална карта от 117
кв.м., находящ се на първи етаж в триетажна масивна жилищна многофамилна
сграда, построена през 1992 г., със ЗП 608 кв.м. и с адрес: ул.”Васил Левски” №
104, блок “Стара планина”, етаж 1.”
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Априлци реши:
1.Да бъдат предоставени безвъзмездно за управление за срок от 5 години на
Агенцията “Социално подпомагане”, за нуждите на Изнесено работно място
към Дирекция “Социално подпомагане” – град Троян, Самостоятелен обект с
кадастрален идентификатор 52218.530.527.1.11, с предназначение “За
търговска дейност”, с площ по кадастрална карта от 117 кв.м., находящ се на
първи етаж в триетажна масивна жилищна многофамилна сграда, построена
през 1992 г., със ЗП 608 кв.м. и с адрес: ул.”Васил Левски” № 104, блок
“Стара планина”, етаж 1., актуван с Акт за публична общинска собственост
№ 120 от 22.12.2010 г.;
2.Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед за учредяване
безвъзмездно право на управление и сключи договор.

РЕШЕНИЕ № 439

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.2 и ал.3 от
ЗСП и чл. 36б от ППЗСП Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Приема стратегия за развитие на социалните услуги на община
Априлци за периода 20112015 г.
2. Приема план за развитие на социалните услуги на община
Априлци за 2011 година.
РЕШЕНИЕ № 440
На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Годишния отчет на общинската програмата за закрила
на детето в община Априлци за 2010 година и Програма за 2011
година.

РЕШЕНИЕ № 441
На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/
лв. на Мария Марковска за издаване на книга, посветена на
Априлското въстание и гр. Априлци
РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Васил
Георгиев Марков лечение в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕ № 443
На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Мария Иванова Попова в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕ № 444
На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци

РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Валентин Василев Георгиев в размер на 500 /петстотин/ лева.

РЕШЕНИЕ № 445
На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено на
Борислав Каменов Борисов в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕ № 446
На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци

РЕШИ:
Не подкрепя Предложение за сътрудничество между Република
Коми, гр. Сиктивкар и община Априлци.

ПРОТОКОЛ № 65
ДАТА 21. 05. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 447
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на гр. Априлци”:
1.
Посмъртно: Нанко Пачников, Аврам Драганов, Колю
Пачников, Стефан Вълков, Драгню Стойчев, Вълко Йонков и всички
загинали в Новоселското въстание от 1876г. заради проявената
готовност за саможертва, неизмеримата стойност на тяхното дело,
дали своя принос за свободата ни.
2. Владимир Аврамов – художник  за изографисване Иконата на
мъчениците от Новоселския манастир.
ПРОТОКОЛ № 66
ДАТА 26. 05. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 448

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото тримесечие
на 2011 г. както следва:
1.1.
1.2.

По прихода 625777 лв. /Приложение № 1/
По разхода 625777 лв. /Приложение №2/
РЕШЕНИЕ № 449
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Определя максималните цени за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег на територията на Община Априлци, както
следва :
Дневна – 0.80 лв./км
Нощна – 1.00 лв./км
Престой – 0.30 лв. на минута
Първоначално – 1.00 лв.
РЕШЕНИЕ № 450
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на
Общински план за развитие през 2010 година.
РЕШЕНИЕ № 451
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.15 от НРПУРОИ,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1.Да бъде отдадена безвъзмездно под наем на Дирекция “Национален
парк Централен Балкан”, голямата стая в размер на 25,00 кв.м.,
находяща се на втория етаж в сграда “Мандра”  ПИ с идентификатор
52218.289.2.2 по одобрената кадастрална карта на гр.Априлци,
кв.Видима, на м.”Горни Поленици”, за срок от 5 години.
2.Стаята да се използва от служителите на Дирекция “Национален
парк Централен Балкан”.
3.Необходимият ремонт на стаята да бъде за сметка на наемателя.
4.Всички разходи и консумативи свързани с отдадената под наем стая,
да бъдат за сметка на наемателя.

РЕШЕНИЕ № 452
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Определя Младен Максимов Пелов – Кмет на Община Априлци за:
1.Представител на Община Априлци във „ВиК” АД – Ловеч
2.Представител на Община Априлци в Многопрофилна болница за
активно лечение (МБАЛ) „Проф. Др Параскев Стоянов” АД – Ловеч
РЕШЕНИЕ № 453
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Приема План за развитие на социалните услуги на Община
Априлци за 2012г.
РЕШЕНИЕ № 454
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Предлага на Министерство на образованието,младежта и науката да
бъде включено ОУ „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на
средищните училища за учебната 2011/2012 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за средищно училище по т. 1, придружено със становище
на Началника на РИО – Ловеч.
РЕШЕНИЕ № 455
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Предлага на Министерството на образованието, младежта и науката
да бъде включено ОУ „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка със
защитените училища за учебната 2011/2012 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за защитено училище по т. 1, придружено със становище
на Началника на РИО – Ловеч.

РЕШЕНИЕ № 456

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за новородено
на Божийка Влашка за дъщеря и Симона Христова в размер на 500
/петстотин/ лв.
РЕШЕНИЕ № 457
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Не приема Предложение ДП 32/31.05.2011г. от др Мл. Пелов 
Кмет на Община Априлци относно изпълнение на Решение № 416
/2011г. на Общински съвет Априлци.
РЕШЕНИЕ № 458
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
До 1 /един/ месец общинска администрация да внесе в Общински
съвет критериите и начина за отдаване на общинските мери и пасища
за бъдещи периоди.
РЕШЕНИЕ № 459
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от ЗОС, чл. 13
и чл. 55 от НРПУРОИ Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Дава своето съгласие да бъдат безвъзмездно предоставени за срок до
края на календарната 2011 г., общинските мери, пасища и имоти от
общинския поземлен фонд на земеделските стопани – животновъди
и/или техни сдружения от Община Априлци. В случай, че
земеделският производител е поел агроекологичен ангажимент,
срокът за ползване да бъде до изтичането на срока на
агроекологичния ангажимент, но не повече от 5 години.
2.Определя задълженията на земеделските стопани – животновъди
и/или техни сдружения, за поддържането на общинските мери, пасища
и имоти от общинския поземлен фонд съобразно стандартите за
добрите земеделски и екологични условия, прилагани спрямо
пасищата и ливадите, а именно:
2.1.Предпазване на почвата от ерозия:
 да предприемат мерки за овладяване на водния отток, чрез
прокопаване на противоерозионни бразди и канавки;
 забранява
се
разрушаването
и
недобросъвестното
стопанисване на трайни тераси.

2.2.Органично вещество в почвата:
 торене с полуугнил или угнил оборски тор или торова течност
(компост).
2.3.Структура на почвата:
 забранява се използването на земеделска техника в имоти,
чиято почва е наситена с вода /преовлажнена/.
2.4.Минимално ниво на поддръжка:
 да не разорават общинските мери, пасища и имоти от
общинския поземлен фонд;
 да не се сменя начина на трайно ползване на общинските
мери, пасища и имоти от общинския поземлен фонд;
 да се почистват общинските мери, пасища и имоти от
общинския поземлен фонд, като изкореняват агресивните
видове – шипки, папрати и др.;
 да не палят общинските мери, пасища и имоти от общинския
поземлен фонд;
3.Възлага на Кмета на Община Априлци да създаде необходимата
организация за предоставяне на общинските мери, пасища и имоти от
общинския поземлен фонд на земеделските стопани – животновъди
и/или техни сдружения, и задължава Кмета на Община Априлци въз
основа на решението на Общински съвет – Априлци да сключи
договори за безвъзмездно ползване.
РЕШЕНИЕ № 460
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласието си за осигуряване финансирането на
проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
до възстановяването им от съответната Агенция и указаните в
договорите срокове, да бъдат предоставени временни безлихвени
заеми от свободните средства по набирателната сметка на общината в
размер до 15 000 /петнадесет хиляди/ лв. месечно, които в 20дневен
срок да бъдат възстановени по сметката.
2. Средствата да се изразходват и отчитат съгласно изискванията
на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните
предприятия и Единната бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ № 461
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Решение № 74 на ОбС
Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Да бъдат отпуснати по 300 /триста/лв. парична награда на
1.
Милена Иванова Илеваръководител на детските
фолклорни групи „Априлски звънчета” и „Балкански
букет” гр. Априлци
2.
Валентин Дочев Цочев ръководител на Спортен клуб
по джудо „Планинец”, гр. Априлци
РЕШЕНИЕ № 462
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Решение № 74 на ОбС
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъдат отпуснати 2000 /две хиляди/лв. парична награда на
детските фолклорни групи „Априлски звънчета” и „Балкански букет”
гр. Априлци, участвали в Национален музикално фолклорен конкурс
„Орфеево
изворче”
гр.
Стара
Загора,
Старопланински
събор”Балкански фолк 2011 г.” – гр. Велико Търново.
РЕШЕНИЕ № 463
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
Да бъдат отпуснати 500 /петстотин/ лв. еднократна финансова
помощ за новородено на Станислава Шейтанова за дъщеря и Нина
Райкова.
РЕШЕНИЕ № 464
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
Да бъдат отпуснати 500 /петстотин/ лв. еднократна финансова
помощ за новородено на Северина Тодорова за сина и Мирослав
Николов.
РЕШЕНИЕ № 465
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
Да бъдат отпуснати 500 /петстотин/ лв. еднократна финансова
помощ за новородено на Красимира Пенкова за сина и Красимир
Иванов.

ПРОТОКОЛ № 68
ДАТА 20. 07. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 466
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Одобрява дофинансиране на маломерни паралелки в девети и
дванадесети
клас,
професия
„Ресторантьор”,
специалност
„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”
в Професионална гимназия по туризъм „Иван Марангозов” през
учебната 20112012г.
ПРОТОКОЛ № 69
ДАТА 28. 07. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 467
На основание чл. 21 ал.1 т. 7 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Не приема предложение №39/28.07.2011г. от др Младен Пелов,
кмет на Община Априлци относно допълнение на Наредба №16 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Априлци
РЕШЕНИЕ № 468
На основание чл. 21 ал.1 т. 7 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Допълва НА Р Е Д Б А № 1 6 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци,
раздел III Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери и други общински социални услуги, чл. 22 ал.5, която гласи:
Не се заплаща такса за:
1. децата, чиито родители са I или II група инвалиди, децата на
неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени
аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен
дълг;
2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък,
утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални
(оздравителни) детски заведения или групи.
С нова точка
3. децата в подготвителните групи към детските градини една
година преди постъпването им в първи клас.

РЕШЕНИЕ № 469
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 50,
ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, ОбС Априлци
РЕШИ:

Приема допълнение на § 7 от Преходните и заключителни разпоредби
от Наредба № 16 на ОбС Априлци както следва:
1.Създава нова т. 1 – Такса за издаване на Разрешително за
водовземане от води, включително язовири и микроязовири –
публична общинска собственост – 250 лв
2. Създава нова т. 2 – Такса за издаване на Разрешително за ползване
на воден обект – публична общинска собственост, с изключение на
разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите – 250 лв
3. Създава нова т. 3 – Такса за продължаване срока на издаденото
разрешително за водоплозване/водовземане от воден обект – публична
общинска собственост – 100 лв
4. Създава нова т. 4 – Такса за изменение и/или допълнение на
разрешително за водоползване/водовземане от воден обект – публична
общинска собственост – 130 лв.
РЕШЕНИЕ № 470
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 110 от ПОДОС,
Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода от м. септември 2010 до м. юни 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 471
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Одобрява дофинансиране на маломерна паралелка в девети
клас, професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и
обслужване в заведенията за хранене и развлечения” в условията на
чл.11, ал.1, т.2, ал. 2 и ал. 3, т.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г., в
Професионална гимназия по туризъм „Иван Марангозов”, гр.
Априлци през учебната 20112012г.
ПРОТОКОЛ № 70
ДАТА 25. 08. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 472
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА Обшински съвет Априлци
РЕШИ:

Не приема Информация за текущото изпълнение на бюджета на
Община Априлци към 30.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 473
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Община Априлци да купи от „РОЯЛ ХОЛИДЕЙ АПРИЛЦИ”
АД чрез покупкопродажба следните недвижими имоти:
а/ ПОЗЕМЛЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ с трайно предназначение на
територията “Земеделска”, с Начина на трайно ползване “Пасище”,
находящ се в землището на град Априлци, кв. Център, местността
„Киселчово”, целият имот с площ от 29 143 квадратни метра,
съставляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 52218.638.2
по Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
1849 от 31.08.2007 г. на Изп.директор на АГКК, при граници: ПИ №
52218.635.6  Гора, 52218.638.3 – За друг вид застрояване, 52218.637.2 
Пасище, 52218.637.3 – За селскостопански, горски, ведомствен път и
52218.638.1 – Ливада, който имот е идентичен на поземлен имот със
стар номер 068001 по Картата на възстановената собственост на
землището;
б/ ПОЗЕМЛЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ с трайно предназначение на
територията “Земеделска”, с Начина на трайно ползване “Пасище”,
находящ се в землището на град Априлци, кв. Център, местността
„Киселчово”, целият имот с площ от 21 369 квадратни метра,
съставляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 52218.637.2
по Кадастралната карта на град Априлци, одобрена със Заповед № РД
1849 от 31.08.2007 г. на Изп.директор на АГКК, при граници: ПИ №
52218.635.6  Гора, 52218.637.1  Ливада, 52218.637.3  За
селскостопански, горски, ведомствен път, 52218.638.2 – Пасище и
52218.638.3  За друг вид застрояване, който имот е идентичен на
поземлен имот със стар номер 067001 по Картата на възстановената
собственост на землището.
2.Всеки от имотите да се закупи за цена, не повисока от
данъчната оценка на съответния имот.
3.Упълномощава и възлага на Кмета МЛАДЕН ПЕЛОВ да
подпише всички необходими документи, свързани с покупко
продажбата на поземлените имоти, както и да подпише нотариалните
актове пред Нотариус.
РЕШЕНИЕ № 474
На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Прекратява участието на Община Априлци в качеството й на

акционер в Акционерно дружество „РОЯЛ ХОЛИДЕЙ АПРИЛЦИ”
АД.
1. Дава съгласието си Община Априлци да прехвърли /джироса/
всичките 1 042 400 бр. /един милион и четиридесет и две хиляди и
четиристотин броя/ акции, които притежава от капитала на „РОЯЛ
ХОЛИДЕЙ АПРИЛЦИ” АД, на другия акционер „ШАРЛОПОВ
ХОТЕЛС” ЕАД.
2. Упълномощава Кмета МЛАДЕН ПЕЛОВ да подпише Договор
за прехвърляне на акциите и джирото, както и всички други
необходими документи, удостоверяващи прехвърлянето на акциите в
съответствие с Устава на дружеството и разпоредбите на Търговския
закон.
РЕШЕНИЕ № 475
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Не приема предложение ДП  40/05.08.2011г. от др Мл. Пелов 
Кмет на Община Априлци относно изпълнение на дейностите
предвидени в лесоустройствения проект на Община Априлци от ОГФ
РЕШЕНИЕ № 476
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
Формата на управление в отдели 123”ц”, 129”л”, 129”о”, 61”а1”,
67”у2”, 136”а”, 136”к”, 124”и”, 124”к”, 130”в”, 139”а” и 117”т1” от
общинския горски фонд до освидетелстване на сечищата т.е. до края
на календарната 2011г., да се осъществява от физически лица,
вписани в публичните регистри по чл. 235 от ЗГ въз основа на договор.
РЕШЕНИЕ № 477
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Не приема Предложение ДП  41/05.08.2011г. от др Мл. Пелов 
Кмет на Община Априлци за управление на горските територии
общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 478
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
РЕШИ:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в
общността “Личен асистент”, считано от 07.03.2012 г., като форма за
дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица, в
т. ч. деца с трайни увреждания в община Априлци, с капацитет – 13
потребители.
2. Финансирането на социалната услуга „Личен асистент” в
община Априлци, считано от 07.03.2012 г., да се осъществява по
единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от
държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на
Министерски съвет.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци да представи
Решението на общински съвет за разкриване на социалната услуга в
общността „Личен асистент” в община Априлци, считано от 07.03.2012
г., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ловеч за
изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане,
съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане.
РЕШЕНИЕ № 479
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността
“Социален асистент”, считано от 01.03.2012 г., като форма за
дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица в
т. ч. деца с трайни увреждания в община Априлци с капацитет – 17
броя социални асистенти.
2. Финансирането на социалната услуга „Социален асистент” в
община Априлци считано от 01.03.2012 г. да се осъществява по единни
стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от
държавния бюджет чрез общинския бюджет определени с Решение на
Министерски съвет.
3.Възлага на Кмета на Община Априлци да представи Решението
на общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността
„Социален аистент” в община Априлци считано от 01.03.2012 г. пред
Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Ловеч за изготвяне
на Предложение до Агенция за социално подпомагане съгласно
разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане.
РЕШЕНИЕ № 480
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци

РЕШИ:
1. Народните читалища на територията на Община Априлци да
предоставят безвъзмездно на регистрираните в Общинската
избирателна комисия партии помещение за провеждане на
предизборни срещи в периода 23.09.2011г.28.10.2011г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед,
която да се доведе до знанието на читалищните настоятелства,
съдържаща регистрираните в ОИК партии.
ПРОТОКОЛ № 71
ДАТА 15. 09. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 481
На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Избира временно изпълняващ длъжността Кмет на
Община Априлци Анета Димитрова Кокошаровазаместник кмет на
Община Априлци за периода от регистрация на действащия кмет като
кандидат за местните избори през 2011г. до полагане на клетва от
новоизбрания кмет.
ПРОТОКОЛ № 72
ДАТА 29. 09. 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 482
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 9 от Наредба № 25 от
29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф
2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова
помощ № 11/321/01075 от 12.08.2011 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на дневен
център за грижи за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Априлци с цел
подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и
реконструкция и рехабилитация на четвъртокласни пътища в община Априлци с
номера GAB1165 и LOV1002”, сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
Общински съвет  Априлци
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Априлци да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване
в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на

3 021 378.80 лв. (три милиона двадесет и една хиляди триста
седемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 %
от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
11/321/01075 от 12.08.2011 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на
дневен център за грижи за възрастни хора и хора с увреждания в гр.
Априлци с цел подобряване достъпа на населението от селските
райони до социални услуги и реконструкция и рехабилитация на
четвъртокласни пътища в община Априлци с номера GAB1165 и
LOV1002” сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Одобрява образец на Запис на заповед, с попълнени всички
необходими реквизити, съгласно изискванията на ДФ “Земеделие”.
3. Възлага на кмета на Община Априлци да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по
договор № 11/321/01075 от 12.08.2011 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 483
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 11, ал. 5 от Наредба № 32 от
12.09.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №
11/313/00046 от 01.07.2011 г. по мярка 313 за Проект „Развитие на интегриран селски
туризъм в Община Априлци. Изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв.
Видима и създаване на посетителски демонстрационен център”, сключен между
Община Априлци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния
директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет  Априлци
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Априлци да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване
в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на
113 814.80 лв.(сто и тринадесет хиляди осемстотин и четиринадесет
лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 11/313/00046
от 01.07.2011 г. по мярка 313 за Проект „ Развитие на интегриран
селски туризъм в Община Априлци. Изграждане на колоездачна
пътека от кв. Острец до кв. Видима и създаване на посетителски
демонстрационен център” сключен между Община Априлци и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Одобрява образец на Запис на заповед, с попълнени всички
необходими реквизити, съгласно изискванията на ДФ “Земеделие”.
3. Възлага на кмета на Община Априлци да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по
договор № 11/313/00046 от 01.07.2011 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 484
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
Да бъдат отпуснати 500 /петстотин/ лв. еднократна финансова
помощ за новородено на Тодор Цонков Чопов.

