ПРОТОКОЛ №62
Днес, 25.07.2019г. от 13:30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Тихомир Колев,
Бранимир Беров, Начо Начев, Младен Колев, Стелиян Нунев, Паулин Чорбаджийски,
Камен Славов, Пепа Колева, Тотю Ненов.
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Мария Попова
– Кметски наместник с. Скандалото, Росица Дочева – Кметски наместник с. Драшкова
поляна, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, Дончо Пачников – Директор на
СУ „Васил Левски”- гр. Априлци, Милко Николов - гл. спец. Общински гори.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, Кметски наместници, общинска администрация, гости, откривам редовното
заседание на Общински съвет Априлци на 25.07.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Освен дневния ред, в деловодтсвото на Общински съвет са
постъпили три нови предложения:
- Предложение ДП-466/16.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
(ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
- Предложение ДП-467/25.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци.
- Писмо с Вх.№1002/17.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №754/12.07.2019г. от Радослава Янкова
Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми г-н Председател, общински съветници, гости, Писмо с
Вх.№1002/17.07.2019г. е относно заявление на Радослава Янкова Мавродиева. Тя е
многодетна майка, която отглежда сама своите деца и иска едното от тях да бъде
освободено от такса за храна в училище.
Предложение ДП-466/16.07.2019г. е относно Предоставяне на земи от
Общинския поземлен фонд, съгласно §27 Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.

Предложение ДП-467/25.07.2019г. е относно Продажба на стояща дървесина на
корен от горските територии собственост на община Априлци. Поради лошото време
постепенно успяваме да се организираме и съответно да бъдат маркирани подотдели,
които да бъват включени за продажба с цел постъпване на средства в общинския
бюджет. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения за допълнение на дневния
ред? Няма.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с Вх. №1002/17.07.2019г.
от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Заявление с
вх.№754/12.07.2019г. от Радослава Янкова Мавродиева относно освобождаване на дете
от такса за храна в училище, да влезе в дневния ред на заседанието:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП466/16.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно
Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62
от 2010 г.), да влезе в дневния ред на заседанието:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържал се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП467/25.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Продажба
на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци,
да влезе в дневния ред на заседанието:
Гласували общо 11 общински съветници
9 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Писмо с вх. №997/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
2. Предложение ДП-465/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Доклад с вх. № 953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников –
Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване
съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната
2019/2020 година.
3. Предложение с Вх.№990-А/09.07.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2019г. - юни
2019г.
4. Предложение ДП-463/08.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план-план за регулация за улица между осови точки 161 и о.т.162, във връзка с
издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
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5.

6.
7.

8.
9.

52218.530.644 и 52218.530.456, УПИ IX-500 и X-500, кв.20, кв.Център, гр.
Априлци.
Предложение ДП-464/08.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план-план за регулация за улица между о.т.80 до о.т.79 към о.т.134 и промяна
предназначението на част от имот с идентификатор 52218.513.14 предвиден в
подробния устройствен план „За парк”, който не е реализиран във връзка с
издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.513.14, УПИ I, кв.32, кв. Зла река, гр. Априлци.
Писмо с Вх. №1002/17.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №754/12.07.2019г. от Радослава Янкова Мавродиева
относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Предложение ДП-466/16.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
(ОПФ) реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
Предложение ДП-467/25.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии
собственост на община Априлци.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма. В режим на
гласуване сме за така предложения Дневен ред:
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Писмо с вх. №997/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №727/05.07.2019г. от Искрена Милчева
Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
2. Предложение ДП-465/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Доклад с вх. № 953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников
– Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно
разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното
дофинансиране през учебната 2019/2020 година.
3. Предложение с Вх.№990-А/09.07.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2019г. юни 2019г.
4. Предложение ДП-463/08.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план-план за регулация за улица между осови точки 161 и о.т.162,
във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение
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5.

6.
7.

8.
9.

на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.530.644 и 52218.530.456, УПИ IX-500 и X-500, кв.20,
кв.Център, гр. Априлци.
Предложение ДП-464/08.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план-план за регулация за улица между о.т.80 до о.т.79 към
о.т.134 и промяна предназначението на част от имот с идентификатор
52218.513.14 предвиден в подробния устройствен план „За парк”, който не е
реализиран във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.513.14, УПИ I, кв.32, кв. Зла река, гр.
Априлци.
Писмо с Вх. №1002/17.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №754/12.07.2019г. от Радослава Янкова
Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Предложение ДП-466/16.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
(ОПФ) реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
Предложение ДП-467/25.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Писмо с вх. №997/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е
относно Заявление с вх. №727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете. Лицето отговаря на повечето
изисквания за отпускане на ЕФП. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, г-н Пенков, да
представи становище.
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, Кметски
наместници, уважаеми колеги общински съветници, администрация, гости,
становището на комисията – гласували 4/четирима/ общински съветници, от които три
гласа „за”, нула „против” и един „въздържал се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх. №997/12.07.2019г.
от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Заявление с вх.
№727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете:
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Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №577
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение №246 от 27.06.2013 г., изменен с Решение №317 от Протокол
№25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Искрена Милчева Христова.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-465/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Доклад с вх. № 953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников – Директор на
Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването
на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2019/2020 година.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е
относно Доклад с вх. №953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников – Директор на
Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването
на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2019/2020 година.
Ще направя корекция в предложението. В 8 –ми клас броят на децата ще бъде 6,
а не 9. Това е под допустимия минимум. Предлагам проекта за решение да придобие
следния вид: Одобрява дофинансирането на маломерни паралелки в V, VII, VIII, IX, X,
XI, XII клас за учебната 2019/2020г. в СУ „Васил Левски”- гр. Априлци с общ брой
недостиг 44 ученици, като за VIII клас се одобрява под допустимия определен
минимум за защитено училище. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
М. Пенков: Гласували 4 /четирима/ общински съветници, от които четири гласа
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли предложения, изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП465/12.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Доклад с вх.
№ 953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище
„Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни
паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2019/2020 година:

5

Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №578
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 68, ал.1, т.1 и ал.2 от
Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното
образование, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Одобрява дофинансирането на маломерни паралелки в V, VII, VIII, IX, X,
XI, XII клас за учебната 2019/2020г. в СУ „Васил Левски”- гр. Априлци с общ
брой недостиг 44 ученици, като за VIII клас се одобрява под допустимия
определен минимум за защитено училище.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение с Вх. №990-А/09.07.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на Общински съвет
Априлци и неговите комисии за периода януари 2019г. - юни 2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Господа общински съветници, предложението е относно
Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода
януари 2019г. - юни 2019г.
Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Председателят на Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два
пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в
открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в
Правилника на Общински съвет.
Мога да кажа, че Общински съвет положи много труд през този период.
Проведоха се 6 /шест/ редовни заседания и 1 /едно/ извънредно заседание. Бяха
приети 72 броя решения, в големия си процент са по предложение на Кмета на
Общината – 65 броя решения, 6 броя от общински съветници и 1 брой от външни
организации. Има 2бр. неприети предложения за решения.
Значителна работа преди провеждането на редовните заседания се извършваше
в постоянните комисии, където се разглеждаха и обсъждаха предложените проекти за
решения. На тези заседания на постоянните комисии присъстваха кметът на общината,
секретарят на общината и представители от администрацията.
В деловодството са внесени заповеди и договори издадени от Кмета, съгласно
изискванията на чл.44, т.18 от ЗМСМА.
Има подадени 3 броя Жалби за отчетния период от граждани, които са
препратени по компетентност до Кмета. Същите са били предоставени за информация
пред Общински съвет.
До Общински съвет пристигнаха писма с изискване за предоставяне на пълната
информация по приемането на подзаконови нормативни актове от Окръжна
прокуратура – Ловеч и Администартивен съд – Троян.
Благодаря.
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Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, да представи
становище.
М. Пенков: Гласували 4 /четирима/ общински съветници, от които четири гласа
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение с
Вх.№990А/09.07.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински
съвет Априлци, относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите
комисии за периода януари 2019г. - юни 2019г.:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №579
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за
периода януари 2019г. - юни 2019г. за сведение – Приложение №1,
Приложение №2 и Приложение №3 са неразделна част от настоящото
решение.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-463/08.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за
регулация за улица между осови точки 161 и о.т.162, във връзка с издаване на
разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.530.644
и 52218.530.456, УПИ IX-500 и X-500, кв.20, кв.Център, гр. Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми г-н Председател, общински съветници, предложението
е относно Предложение ДП-463/08.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен планплан за регулация за улица между осови точки 161 и о.т.162, във връзка с издаване на
разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.530.644 и
52218.530.456, УПИ IX-500 и X-500, кв.20, кв.Център, гр. Априлци.
Със заявление вх. №АУ-03-02-888/02.07.2019г. от Габриела Генадиева Антонова
е поискано допускане изменение на уличната регулация на улица между о.т. 161 и
о.т.162, като се запази ширината на напречния профил на улицата по одобрен
регулационен план от 10,0м. и същата се съобрази с трасето на съществуващата улица
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и с имотните граници на поземлените имоти, които се обслужват от нея и поземлен
имот с идентификатор 52218.530.644 се урегулира по имотни граници изцяло, а
поземлен имот 52218.530.456 се урегулира по вътрешни имотни граници съгласно
чл.17 от ЗУТ и за тях да се обособят УПИ IX-644 и X-456 от кв. 20, кв. Център, гр.
Априлци. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, г-н Беров да представи
становище.
Б. Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, Кметски наместници,
уважаеми колеги общински съветници, администрация, гости, становището на
комисията – гласували 3 /трима/ общински съветници, от които три гласа „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП463/08.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура
по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица
между осови точки 161 и о.т.162, във връзка с издаване на разрешение за изработване
на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.530.644 и 52218.530.456, УПИ IX-500
и X-500, кв.20, кв.Център, гр. Априлци:
Гласували общо 11 общински съветници
7 „за”
0 „против”
4 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №580
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.6, ал.1 от ЗОС, във връзка чл.124а, ал.2,
чл.134, ал.2,т.1 и т.2 и чл.208, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие за допускане изменение на ПУП – ПР за изменение
уличната регулация на улица между о.т. 161 и о.т.162, като се запази ширината на
напречния профил на улицата по одобрен регулационен план от 10,0м. и същата
се съобрази с трасето на съществуващата улица и с имотните граници на
поземлените имоти, които се обслужват от нея по реда на 124а, ал.2 от ЗУТ във
връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУППРЗ за ПИ 52218.530.644 и 52218.530.456, УПИ IX-500 и X-500, кв.20, кв.Център,
гр. Априлци.
2. Одобрява техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУППРЗ, съставено от възложителя.
3. При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ,
Наредба №7/ДВ бр.3/2004г./ за Правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ДВ бр.57/2001г./ за Обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № РД-02-20-2 от
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20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната
система на урбанизираните територии.
4. Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108, ал.2
от ЗУТ.
5. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички действия
за правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението,
съгласно изискванията на чл.124а, ал.2 и чл.124б от ЗУТ.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-464/08.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за
регулация за улица между о.т.80 до о.т.79 към о.т.134 и промяна предназначението
на част от имот с идентификатор 52218.513.14 предвиден в подробния устройствен
план „За парк”, който не е реализиран във връзка с издаване на разрешение за
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.513.14, УПИ I, кв.32,
кв. Зла река, гр. Априлци.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Процедура
по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица
между о.т.80 до о.т.79 към о.т.134 и промяна предназначението на част от имот с
идентификатор 52218.513.14 предвиден в подробния устройствен план „За парк”, който
не е реализиран във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.513.14, УПИ I, кв.32, кв. Зла река, гр. Априлци.
Със заявление вх. №АУ-03-02-713/02.07.2019г. от Йоана Георгиева Стоянова е
поискано допускане изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.513.14, УПИ I, кв.32 и
улична регулация между о.т.80 през о.т.79 към о.т.134, кв. Зла река, гр. Априлци, с
което ПИ с идентификатор 52218.513.14 да се обособи в самостоятелен урегулиран
поземлен имот – УПИ I-14, като регулационните граници се поставят в съответствие с
имотните граници.
По време на комисията възникнаха основателни коментари за линията на имота.
В последствие възникнаха съмнения и относно придобиване на собствеността към
реката. Вие ще се произнесете. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
Б. Беров: Гласували 3/трима/ общински съветници, от които нула гласа „за”,
нула „против” и три „въздържали се”, комисията не прие предложението и излезе със
следното становище:
„Комисията по териториално и селищно устройство, общинска собственост,
туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци
да не подкрепи така предложеното предложение за ПУП по имотна граница от към
страната на река Видима. Видно е, че най – вероятно има грешка при кадастралното
заснемане на този имот и, че имотът допира до моста и до средата на втория свод. Тази
имотна граница е във водното течение на реката.”
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми съветници, аз направих едно питане до
агенцията по вписванията във връзка с предложението. Този имот има нотариален акт
от 1967г. Тогава имотът е около 680кв.м. По нотариален акт от 2019г. имотът е
954кв.м. Изискал съм документи и от данъчна служба. 2005г. са декларирани 680кв.м.
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Инж. Д. Кокошаров: Имате ли питания, изказвания, предложения по този
въпрос? Заповядайте, г-н Чорбаджийски.
П. Чорбаджийски: Г-н Кмет, г-н Председател, колеги, излежда, че нищо не е
наред. За мен разликата между 680кв.м. и 964кв.м. е станала при кадастралното
заснемане, тъй като когато кадастърът заснемаше, заснемаше фактическо положение.
А този имот е присвоен от сервитута на реката. И фактически някой си е заградил
отзад парцела и, когато кадастърът са заснемали, са заснели и това парче. То е извън
регулационната линия, тоест ако ние сега утвърдим това нещо, ще утвърдим имот в
регулация, който излиза извън регулационната линия.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Заповядайте г-н Нунев.
С. Нунев: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, колеги, аз се чудя когато са
правили този ПУП и са ходили хората, не са ли видяли, че мостът е с три свода, а двата
свода реално са заградени и не може да преминава вода. Има ограда, дървета. Моето
предложение е първо общината да почисти, за да може да минава водата спокойно през
останалите, а от там нататък да се произнесат специалистие дали е възможно да мине
този ПУП.
Инж. Д. Кокошаров: Те не ходят на място. ПУП-а се изготвя на база документи.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания, предложения? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-464/08.07.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура по допускане
изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица между о.т.80 до
о.т.79 към о.т.134 и промяна предназначението на част от имот с идентификатор
52218.513.14 предвиден в подробния устройствен план „За парк”, който не е
реализиран във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение
на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.513.14, УПИ I, кв.32, кв. Зла река, гр. Априлци:
Гласували общо 11 общински съветници
0 „за”
5 „против”
6 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване Общинси съвет - Априлци НЕ приема Предложение ДП464/08.07.2019г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Писмо с Вх. №1002/17.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №754/12.07.2019г. от Радослава Янкова Мавродиева относно
освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте, г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е
относно Заявление с вх. №754/12.07.2019г. от Радослава Янкова Мавродиева за
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освобождаване на едното й дете от такса за храна в училище. Тя е многодетна майка,
която сама отглежда своите деца. Всяка година й помагаме с известно количество
дърва. В случая тя желае едното й дете да не заплаща за храна в стола на училището.
Не съм убеден, че има такава възможност, писмото е насочено по компетентност към
Вас, имате възможност да се произнесете. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров:
Чорбаджийски, заповядайте.

Имате ли питания, изказвания, предложения? Г-н

П. Чорбаджийски: Аз лично се чудя ако освободим от плащане, кой ще плаща?
Инж. Д. Кокошаров: Общината.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с Вх. №1002/17.07.2019г.
от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Заявление с вх.
№754/12.07.2019г. от Радослава Янкова Мавродиева относно освобождаване на дете от
такса за храна в училище:
Гласували общо 11 общински съветници
8 „за”
1 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №581
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Освобождава Димона Мирославова Петрова от такса за храна в училище за
учебната 2019/2020г.
ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-466/16.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2,
т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно
Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62
от 2010г.). Земите по чл.19 станаха собственост на общината и в тази връзка е самата
преписка, тя минава през общински съвет. Преписката Ви е предоставена. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-466/16.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2,
т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.):
Бранимир Беров - „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов - „за”
Мартин Пенков - „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски - „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №582
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ :
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Дона Банкова Митова част от ПИ
с идентификатор 52218.899.16 по КККР на гр.Априлци, кв.Острец, с площ
1962 кв.м., с НТП „Пасище” в местността „Рачева кория”, актуван с АЧОС
№ 2473/10.07.2019 г, която част е с площ 1026 кв.м. представляващ
проектен имот с идентификатор 52218.899.848, съгласно скица-проект №
15-570408-25.06.2019 г. на СГКК – Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на
ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед
за отписване на частта от имота от актовите книги за общинска
собственост, съгласно чл.64, ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците
(наследниците), или на негов представител, по реда на Административно
процесуалния кодекс и служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.
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ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП-467/25.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии
собственост на община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Продажба
на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
След съгласуване с РИОСВ-Плевен и одобряване на горскостопански план от РДГ гр.
Ловеч е извършено маркиране на иглолистна дървесина в подотдел от горските
територии собственост на община Априлци както следва:
> 130”к” находящ се в ПИ с идентификатор 52218.981.15.13 в землището на гр.
Априлци, местност ’’Попова стружна”, бял бор:
Едра строителна - 146 куб.м., средна строителна -79 куб.м, дърва - 11 куб.м.
След направено задълбочено проучване пазара на дървесина към настоящия
етап в Държани горски стопанства и общини от региона, минималните разходи за
добив, отстоянията за извоз до временните складове, вид на сечта, сортиментите и
обема по дървесни видове на маркираната дървесина, по подотдели е изчислена
начална тръжна цена, като:
- Едра стр. I клас – 65,00лв. за куб.м.
- Едра стр. II клас – 60,00лв. за куб.м.
- Средна стр. – 50,00лв. за куб.м.
- ОЗМ – 35лв. за куб.м.
- Дърва – 25лв. за куб.м.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Заповядайте, г-жо
Колева.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмет,
нямам нищо против направеното предложение, но имам против начина, по който се
прави. От известно време стана практика да се внасят такива предложения за продажба
на дървесина в деня на заседанието. Знам, че сте го подготвили, че сте го проучили, но
като се върна назад в годините, винаги на комисиите се е разглеждало, мотивирано е.
Някак си съветниците остават дезинформирани и ни карате да се колебаем какво
решение да вземем. Другото нещо, което също ме кара да се замисля малко повече е, че
вие отчетохте голям преходен остатък, събрани доста средства, това естествено е
благодарение на вдигането на данъците за колите. Един път повишихте тези данъци,
получихте средства, хубаво е, че има някаква финансова стабилност за общината, но
постоянно тези продажби се повишават. Смятам, че е неудачно да се прави такова
предложение в последния момент на самото заседание. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания?

13

Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, да дадем думата на Милко
Николов - гл. спец. Общински гори, за да изкаже становище по въпроса:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
М. Николов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински
съветници, дами и господа, маркирането се получи в последния момент, защото
одобрения проект беше миналата седмица. За заложените 10г. имаме определен
капацитет, който трябва да бъде отсечен по разчет. Той се равнява на 2750куб.,
разпределен във всяка година. Много по – късно беше одобрено това нещо и
метеорологичните условия също ни бавят. Определянето на обектите е на случаен
принцип по простата причина, че някои от тях са недостъпни. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-467/25.07.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост
на община Априлци:
Бранимир Беров - „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов - „за”
Мартин Пенков - „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски - „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №583
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.6 от Закона
за общинската собственост, чл.111 и чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите,
чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях,
Общински съвет Априлци
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РЕШИ:
Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура
1.
за продажба на стояща дървесина на корен чрез публичен търг с явно
наддаване и сключи договор със спечелилия участник за подотдели: 130 „к”
2.

Определя начална тръжна цена за иглолистния материал:

Едра стр. I клас – 65,00лв. за куб.м.
Едра стр. II клас – 60,00лв. за куб.м.
Средна стр. – 50,00лв. за куб.м.
ОЗМ – 35лв. за куб.м.
Дърва – 25лв. за куб.м.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, становища или
предложения? Г-н Колев, заповядайте.
М. Колев: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, колеги, аз имам един въпрос.
Преди две години направих едно предложение за дарение на една чешма за
футболното игрище в Зла река. Тогава ми беше отговорено, че чешмата е закупена и
ще бъде монтирана. Две години оттогава, чешма няма, също така и тоалетна, а още
повече, че на общественото обсъждане на бюджета, този въпрос беше повдигнат от
гражданин. Въпросът ми е какво се случва и защо не е монтирано? Благодаря.
Д-р М. Пелов: Чисто технически не сме се организирали да направим чешмата,
защото първо отлагахме да не е в зимния период, а пролетта. Тогава пък беше много
дъждовно време, много улички трябваше да бъдат засипани и възстановени, багерът не
е спирал да работи. Не успяваме да задоволим необходимостта на хората. За тази
чешма действително сме уточнили мястото, където е разположен стария водопровод.
Там ще бъде разкопано. Имаше и проверки, предизвикани от басейнова дирекция и
трябваше да бъдат копани и вади, да бъдат възстановени деретата. Наистина не сме го
направили, но надявам се до края на месеца или първата седмица на месец август, тази
чешма да бъде поставена. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Красимира Коева
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