ПРОТОКОЛ №63
Днес, 15.08.2019г. от 13:30 часа се проведе извънредно заседание на ОбС
Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Паулин
Чорбаджийски, Тихомир Колев, Начо Начев, Камен Славов, Стелиян Нунев, Бранимир
Беров, Младен Колев
Отсъстват: Пепа Колева, Тотю Ненов
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци, Павлин Петков – адвокат на община Априлци, Милко
Николов - гл. спец. Общински гори
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, общинска администрация, откривам извънредното заседание на Общински съвет
Априлци на 15.08.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Заповед с Вх.№1019/13.08.2019г. от Областен управител на област Ловеч.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма. В режим на
гласуване сме за така предложения Дневен ред:
Гласували 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Заповед с Вх.№1019/13.08.2019г. от Областен управител на област Ловеч.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Заповед с Вх.№1019/13.08.2019г. от Областен управител на област Ловеч.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, Областен
управител връща решение №583/25.07.2019г. за ново обсъждане на ОбС. Визира се, че
не е спазен чл.4, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейностите в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти. Не са посочени определените цени за куб.
м. според вида им с или без начислен ДДС са. В момента този документ е раздаден
пред всички Вас. Г-н Пелов, заповядайте да изложите становище.
Д-р М. Пелов: Уважаеми г-н Председател, господа общински съветници,
слабостта на нашето решение се състои в това, че ние не сме изложили мотивите за
определяне цената на строителната дървесина. Сега ще ги изложа точка по точка.
1. Разходи за добив – за отдел 130„к” – сеч и разкройване на дъвесината около 12лв.
за 1 кубик дървесина без ДДС.
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2. Утежняващи условия на добив – много стръмен обект с наклон 32 градуса,
наличие на скали и сипеи.
3. Извозът на отсечната дървесина до временния склад с животинска сила,
направена на конски влачки и средно извозно разстояние 350м. – около 20лв. за
кубик без ДДС.
4. Сравнение на продажните цени на аналогична дървесина в региона. Продажните
цени в региона за иглолостна едра строителна дървесина I клас са от 60-80лв. за 1
кубик. Ние сме определили 65лв. За една строителна II клас са от 58-75лв.
Определената от нас е 60лв. За обли греди е от 47-71лв. Определената от нас е
50лв. За ОЗМ са от 33-51лв. Определената от нас цена е 35лв. За иглолистни
дърва за огрев са от 23-35лв. Определената цена от нас е 25лв.
Цените са съобразени и с отдалечеността на отдел 130”к”, лошото състояние на
камионния път, слабата интензивност на изведената маркирация. Добивът е разпръснат
на по – голяма територия. В самото решение сме проспуснали да посочим, че това е
цената без ДДС. Това решение не се различава с нищо от тези, които сме взимали
досега. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Аз искам да попитам по 1 и 2 точка въз онсова на какъв
документ се определя цената?
Д-р М. Пелов: Това е по Наредбата за горските територии. Нека дадем думата
на г-н Николов.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме да дадем думата на г-н Николов:
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
М. Николов: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, общински съветници, тези
цени са действащите цени в момента в целия регион. Консултираме се по цените,
които се дават за продажба. Минимална определена цена от директора на
Изпълнителната агенция по горите. Всяка една процедура, която е в горското
стопанство или в общината се извършва по една и съща наредба. Тя е Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти. За направата на базовата цена се използва чл.4, ал.4.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме да дадем думата на адвокат
Павлин Петков:
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
1 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
Адв. Петков: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, господа общински
съветници, това, което г-н Николов е направил като начин на определяне на цената е
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правилно. Така трябва да бъде. В чл.4, ал.4 е написано как трябва да се формира
цената. Ще се представи на Областен управител и ще види, че цената е формирана
правилно. Нашето решение си е вярно и не е нужно да се отменя.
М. Николов: За предходното предложение ДП-457 от 20.06.19г. нямаше
проблем, а беше направено по абсолютно същия начин.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, за потвърждаване на решение
№583 от 25.07.2019г., гласуването е поименно:
Бранимир Беров - „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов - „за”
Мартин Пенков - „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски - „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
1 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №584
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Потвърждава свое решение №583/25.07.2019г.

Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Красимира Коева
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