ПРОТОКОЛ №64
Днес, 29.08.2019г. 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
Отсъства: Тотю Ненов
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Владимир
Станев – Кмет на кметство с. Велчево, Мария Попова – Кметски наместник с.
Скандалото, Росица Дочева – Кметски наместник с. Драшкова поляна, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци, Добромир Теодосиев - Директор на Дирекция
„ФСДАПИО”, гости.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, Кметски наместници, общинска администрация, гости, откривам редовното
заседание на Общински съвет Априлци на 29.08.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли предложения за допълнения на дневния ред?
Г-жо Колева, заповядайте.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, предлагам т.5, т.6 и т.8 да отпаднат от дневния ред, защото не са
внесени доклади за оценката на имотите, които възнамерява общината да продаде. Не
може да гласуваме проект за решение, в който една от точките е одобрението на доклад
за пазарна оценка. Предлагам да отпаднат тези точки за следващото заседание.
Инж. Д. Кокошаров: Точно това е становището на комисията и тъкмо щях да
попитам Кмета готови ли са оценките или не.
Д-р М. Пелов: Все още не са готови.
Инж. Д. Кокошаров: Моля комисията за становище по тези точки.
Т. Колев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми
г-н Кмет, гости, становището на комисията по ТСУ е тези точки да влязат в дневния
ред на редовното заседание, при условие, че ще бъдат предоставени доклади за оценка
на имотите. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения по дневния ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Писмо с Вх. №1014/05.08.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци,
относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2019г. към 30.06.2019г.
2. Предложение ДП-471/14.08.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци,
относно Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2019г., промяна в Поименен
списък за капиталовите разходи за 2019г. и промяна в План-сметка за приходите от
такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане на чистотата на територията на
община Априлци за 2019г.
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3. Предложение с Вх. №1024/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет – Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за
определянето и администрирането на местните данъци на територията на община
Априлци.
4. Предложение с Вх. №1025/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет – Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за
поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по
отпадъците на територията на община Априлци.
5. Предложение ДП-468/07.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.5513.259 – частна
общинска собственост.
6. Предложение ДП-469/07.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.542.260 – частна
общинска собственост.
7. Предложение ДП-470/12.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени
имоти с идентификатори 52218.804.481 и 52218.951.52.
8. Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор
52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с
идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Тъй като по т.5, т.6 и т.8 не са предоставени доклади за
оценка на имотите, те трябва да отпаднат от дневния ред на заседанието.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, да отпаднат от дневния ред т.5,
т.6 и т.8:
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневен ред:
1. Писмо с Вх. №1014/05.08.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци,
относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2019г. към 30.06.2019г.
2. Предложение ДП-471/14.08.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци,
относно Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2019г., промяна в
Поименен списък за капиталовите разходи за 2019г. и промяна в План-сметка за
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приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане на чистотата на
територията на община Априлци за 2019г.
3. Предложение с Вх. №1024/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет – Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за
определянето и администрирането на местните данъци на територията на община
Априлци.
4. Предложение с Вх. №1025/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет – Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за
поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по
отпадъците на територията на община Априлци.
5. Предложение ДП-470/12.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени
имоти с идентификатори 52218.804.481 и 52218.951.52.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме за така предложения Дневен
ред:
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Писмо с Вх. №1014/05.08.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци,
относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2019г. към 30.06.2019г.
2. Предложение ДП-471/14.08.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община
Априлци, относно Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2019г.,
промяна в Поименен списък за капиталовите разходи за 2019г. и промяна в Плансметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане на
чистотата на територията на община Априлци за 2019г.
3. Предложение с Вх. №1024/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет – Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на
Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията
на община Априлци.
4. Предложение с Вх. №1025/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет – Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на
Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на
дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.
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5. Предложение ДП-470/12.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите
за поземлени имоти с идентификатори 52218.804.481 и 52218.951.52.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Само да добавя за информация, че по т.8, която отпадна от
дневния ред, Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с
идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти
в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3, в
момента присъстват инвеститорите, които желаят да наемат имота и членове на
пенсионерския клуб, които защитават интересите си. Има подписка от тях, че не са
съгласни с отдаването под наем на помещението.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Писмо с Вх. №1014/05.08.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци,
относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2019г. към 30.06.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Нека дадем думата на г-н Теодосиев.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме да дадем думата на г-н
Добромир Теодосиев:
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Д. Теодосиев: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, общински съветници, гости,
на основание чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, Кметът е изготвил и
внесал отчет за 2019г. към 30.06.2019г. Отчетът е пред Вас. Към него има обяснителна
записка.
Общият размер на приходите по уточненият годишен план към 30.06.2019г. на
бюджета на Община Априлци е 4170775лв., а отчетът 1447113лв. – 34,7% от годишния
разчет.
Отчетената събираемост на данъчни приходи към 30.06.2019г. е в размер на
232031лв. при уточнен годишен план 307800лв. или 75,4 % изпълнение.
Патентният данък е дори преизпълнен на 105%.
Отчетени са неданъчни приходи в размер на 343797лв., при уточнен годишен
план 526580лв. или изпълнението е 65,3 %.
Глоби, санкции и наказателни лихви – 107%.
Преходният остатък към полугодието е 1279202лв. като все още не са
извършени капиталовите ремонти.
По разходната част нямаме преразход в дейностите. Всичко върви нормално.
Благодаря.

4

Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, г-н Пенков, да
представи становище.
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, Кмет на кметсвто,
Кметски наместници, уважаеми колеги общински съветници, администрация, гости,
становището на комисията – 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 тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с Вх. №1014/05.08.2019г.
от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци, относно Отчет на бюджета на
Община Априлци за 2019г. към 30.06.2019г.:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №585
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема отчет на бюджета на Община Априлци за 2019г. към 30. 06. 2019г.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-471/14.08.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци,
относно Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2019г., промяна в
Поименен списък за капиталовите разходи за 2019г. и промяна в План-сметка за
приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане на чистотата
на територията на община Априлци за 2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Нека дадем думата на г-н Теодосиев.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме да дадем думата на г-н
Добромир Теодосиев:
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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Д. Теодосиев: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, общински съветници, гости,
поради постъпили дарения по банков път за провеждането на общински празник
„Тодоровден”, предлагаме завишаване на приходната част по §45-01 – с 800лв.,
съответно на разходната част в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”
§45-00 субсидии за организации с нестопанска цел с 800лв.
Останалата част са вътрешно компенсирани промени в капиталовата програма и
в разходната част. Няма завишаване на плана.
В изпълнение на Решение на Общински съвет Априлци №501 по протокол
53/27.12.2018г. за доизграждане на системата за видеонаблюдение са закупени камери
и оборудване, като две от камерите за записване на автомобилни номера и
прилежащото им оборудване надхвърлят прага на същественост, установен от
счетоводната политика на общината. На база на горното се третират като дълготрайни
активи, предлагаме да бъде добавен в инвестиционната програма обект §52-03
Придобиване на друго ОМС в държавна дейност 239 "Други дейности по вътрешната
сигурност", 2 бр. камери за видеонаблюдение за 2940лв. Средствата да бъдат за сметка
на компенсирано намаление в дейността на §10-15 материали със същата сума.
Предлагаме включване в инвестиционната програма на Община Априлци за
2019г. обект §52-03 Придобиване на друго ОМС – косачка, в местна дейност 623
"Чистота" с 3100лв. Горното да е за сметка на намаление на §10-15 материали със
същата сума. Прилагаме актуализирана План-сметка за приходите от такса "Битови
отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на община Априлци
за 2019г.
Необходимо е включване в инвестиционната програма на обект §54-00
Придобиване на земя, в местна дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа" със сума от 299лв. Средствата са осигурени от вътрешни
компенсирани промени в дейността.
Във връзка с проведената процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП)
с обект „СМР за ремонт на общежитие на СУ „Васил Левски”, гр. Априлци и
оферираната по-ниска стойност е необходимо вътрешно преразпределение на
средствата в дофинансиране, дейност 322 „Неспециализирани училища”. Необходима
е промяна на обект §51-00 Основен ремонт на ДМА (сграда на общежитие на СУ
"Васил Левски") в посока намаление с 6092лв. Неусвоените средства да бъдат
разпределени компенсирано в същата дейност както следва: §10-11 храна - 2092лв.,
§10-15 материали - 2000лв., §10-30 текущ ремонт - 2000лв.
Предлагаме да отпадне от инвестиционната програма обект §51-00 ремонт на
улица
„Радевска”,
поради
сключването
на
Административен
договор
№BG06RDNP001-7.001-0070-C01 от 23.05.2019г., за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” на стойност
1 161 504,66лв., с бенефициент Община Априлци. Горепосочената улица е одобрена за
финансиране по проекта.
Във връзка с проведената процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП)
с обект „СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019г.” и
оферираната по-ниска стойност по отделните обекти от спечелилата фирма
изпълнител, е необходимо преразпределение между самите обекти, чрез промени в
инвестиционната програма, неразделна част от настоящото предложение, както и
преразпределение на свободните парични средства. С оглед оптималното използване
на целевата субсидия за капиталови разходи, предлагам останалите свободни парични
средства в размер на 3284лв. да бъдат разходвани за обект: §52-01 Придобиване на
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компютри и хардуер - 5бр., в местна дейност 122 "Общинска администрация".
Благодаря.
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? Г-жо
Колева, заповядайте.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, администрация и гости, тък като искаме да актуализираме
поименния смисък на капиталовите разходи, тук се приеха 18 дейности във връзка с
дейност 322 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, имам питане към
Кмета, тъй като остава само един есец от управлението, което той ръководи, каква част
от улиците, които са посочени тук са ремонтирани, кои няма да бъдат ремонтирани и
как така изчислихте, че остават пари, като работата мисля, че не е окончателно
приключена? Благодаря.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н Председател, и миналият мандат, в
който бях кмет прключи и проектите се изпълниха в следващия мандат. Във връзка с
уличната мрежа, която ще бъде изпълнена, съгласно капиталовата програма за
капиталови разходи на община Априлци за 2019г., имаме проведена процедура по реда
на Закона за обществените поръчки, на база на която има оферирани цени за всяка
улица и спечелилият участник е предоставил цена, закоято ще изпълни обекта. На база
на тази цена ние предлагаме да бъде актуализирана капиталовата програма. В тази
връзка се явява и излишък на средства, защото тръжната процедура води до хартисване
на средства, на база на която са направени тръжните книжа. Имаме сключен договор.
Изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнението в сметката на община Априлци. До
края на тази седмица ще докарат своите машини и ще започнат да работят. Ще са им
необходими около 20 дни, за да могат да асфалтират улиците. Всичко върви по график
и по план. Благодаря.
М. Колев: Уважаеми г-н Председател , уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмет,
моето изказване е по – скоро препоръка. На доста улици има намаляне на сумата от
самата оферта, моят съвет е да се засили контролът върху качеството.
С. Нунев: Уважаеми г-н Председател , уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмет,
благодаря за справката с разликите, която беше предоставена, но аз очаквах да видя
самите план – сметки. Не е толкова важно, но ако е възможно финансистът да извади с
по две, три думи вскяка улица какво обхваща (канавки, бордюри, какъв асфалт ще се
използва), просто да е ясно. Интересува ме като общински съветник просто да мога да
отговоря какво ще се прави. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Ще Ви бъде предоставено.
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Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други въпроси, изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-471/14.08.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци,
относно Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2019г., промяна в Поименен
списък за капиталовите разходи за 2019г. и промяна в План-сметка за приходите от
такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане на чистотата на територията на
община Априлци за 2019г.:
Бранимир Беров - „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов - „въздържал се”
Мартин Пенков - „за”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски - „за”
Пепа Колева – „въздържал се”
Стелиян Нунев – „въздържал се”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветници
6 „за”
0 „против”
4 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №586
На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.44 ал.1 т.5, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2, ал.3 и ал. 4 от ЗПФ, чл.37 ал.2 и ал. 4 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община
Априлци, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема изменения по приходната и разходната част на бюджета на
Община Априлци за 2019г., актуализиран Поименен списък на капиталовите
разходи за 2019г., както и актуализирана План-сметка за приходите от такса
"Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на
община Априлци за 2019г., съгласно приложения №1, №2 и №3.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение с Вх. №1024/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет – Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба
за определянето и администрирането на местните данъци на територията на
община Априлци.
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Инж. Д. Кокошаров: Господа общински съветници, предложението е относно
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на
местните данъци на територията на община Априлци.
Причината, налагаща изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община Априлци е
възникнал Протест на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч под №1353/2019г., оспорван
текст в чл.15, ал.3 и Разпореждане от 09.07.2019г. на Административен съд - Ловеч по
административно дело №309 по описа за 2019г.
Посоченият текст в чл.15, ал.3 от Наредба за определянето и администрирането
на местните данъци на територията на община Априлци е незаконосъобразен, тъй като
частта в чл.15, ал.3 е приета в съответствие с уредбата на чл.22 от Закона за местните
данъци и такси в редакцията ДВ бр.98 от 2018г. в сила от 01.01.2019г. С решение на
Конституционен съд №4/09.04.2019г. по конст. дело №15/2018г./ ДВ,
бр.32/16.04.2019г./ разпоредбата на чл.22 ЗМДТ с това съдържание е обявена за
противоконституционна.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, да представи
становище.
М. Пенков: 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 този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение с Вх.
№1024/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет –
Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община Априлци:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №587
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община Априлци, като:
1. Отменя в Глава II, Раздел I, Чл.15, ал.3
Чл.15 (3) За жилищни имоти, разположени на територията на населено
място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в
Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на
Министерския съвет №153 от 24 февруари 2012г., които за съответната
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година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени
под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на
Закона за туризма, в размер 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на
недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по т. 2.
2. Изменя текста в Глава II, Раздел I, Чл.15, ал.1 и ал.2
Било:
Чл.15 (1) За физическите лица размерът на данъка върху недвижимите
имоти, с изключение на недвижимите имоти по ал.3 се, определя в размер
на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(2) За предприятията размерът на данъка върху недвижимите имоти,
с изключение на недвижимите имоти по ал.3, се определя в размер на 3 на
хиляда върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната
оценка на недвижимия имот.
Става:
Чл.15 (1) За физическите лица размерът на данъка върху недвижимите
имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на
недвижимия имот.
(2) За предприятията размерът на данъка върху недвижимите имоти
се определя в размер на 3 на хиляда върху по-високата между отчетната им
стойност и данъчната оценка на недвижимия имот.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение с Вх. №1025/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет – Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба
за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на
дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Господа общински съветнци, предложението е относно
Наредба за изменение на Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната
среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.
Тук причината, налагаща изменение на Наредба за поддържане на чистотата,
опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията
на община Априлци е възникнал Протест на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч под
№1379/2019г., оспорван текст чл.38, ал.1 в частта относно „събиране”, чл.46, ал.1,
чл.52, ал.1 в частта относно „събиране,..транспортиране..”, чл.58, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4,
чл.58, ал.3 и ал.4, чл.58, ал.5 и ал.6 и чл.81 от Наредбата за поддържане на чистотата,
опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията
на община Априлци и Разпореждане от 31.07.2019г. на Административен съд - Ловеч
по административно дело №305 по описа за 2019г.
Имаме много оспорвани текстове, които в момента са незаконосъобразни и
трябва да ги изменим.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, да представи
становище.
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М. Пенков: 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 този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение с Вх.
№1025/19.08.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет –
Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за поддържане на
чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на
територията на община Априлци.
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №588
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредбата за поддържане на чистотата,
опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на
територията на община Априлци, като:
1. Изменя в Глава III, Раздел III, Чл.38, ал.1
Било:
Чл.38. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или
обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да
извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО.
Става:
Чл.38. (1) Дейности по съхраняване, преработване и/или обезвреждане на
негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица,
притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО. За упражняване дейност
по събиране на батерии и акумулатори лицата са задължени да се регистрират по
реда на ЗУО."
2. Отменя в Глава III, Раздел VI, Чл.46, ал.1
Чл.46. (1) Дейности по събиране, временно съхраняване и
транспортиране на излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да
извършват само лица, притежаващи съответния разрешителен документ или
сключен договор с Кмета на Община Априлци за извършване на тези дейности.
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3. Изменя в Глава III, Раздел VII, Чл.52, ал.1
Било:
Чл.52. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване,
транспортиране, третиране,оползотворяване и/или обезвреждане на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица,
притежаващи съответното разрешително по чл.35. от ЗУО.
Става:
Чл.52. (1) Дейности по съхраняване, преработване, третиране,
оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответното
разрешително по чл. 35 от ЗУО. За упражняване дейностите по събиране
и транспортиране на тези продукти лицата са задължени да се регистрират по
реда на ЗУО."
4. Изменя в Глава III, Раздел VIII, Чл.58, ал.1 и ал.2
Било:
Чл.58. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла
на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на
територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на
строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и
съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:
1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;
2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с
РЗП, по-малка от 500 кв. м;
3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи,
когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган;
5. всички текущи ремонти.
Става:
Чл. 58 (1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на
§5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с
изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи
отговарят за изготвянето на план за управление на строителни отпадъци в
случаите, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4. Планът се изготвя от
правоспособен проектант по смисъла на чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на
територията.
(2) План за управление на строителните отпадъци не се
разработва при:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от
300 кв. м;
2. премахване на сгради с паянтова конструкция;
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3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700
кв. м;
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв.
м;
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни
и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията,
електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните
съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната
дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;
7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни
линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията,
електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните
съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната
дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;
8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на
водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването,
газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на
отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън
урбанизирани територии;
9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и
премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;
10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността
строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от
300 кв. м;
11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;
12. всички текущи ремонти.
5. Изменя в Глава III, Раздел VIII, Чл.58, ал.4
Било:
Чл.58. (4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:
1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект - като
част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по
реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа,
отговорен за тяхното одобряване;
2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от
кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято
територия се реализира проектът.
Става:
(4) Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са
одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията, се
одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по
искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за
строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването
на дейностите по изграждане или премахване на обект по ал. 1. По искане на
възложителя плановете за управление на строителни отпадъци могат да бъдат
одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и
вписани в разрешението за строеж.
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6. Изменя в Глава III, Раздел VIII, Чл.58, ал.5 и ал.6
Било:
Чл.58.(5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне
на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите в случай на
несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща
мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на
плана.
(6) В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на общината одобрява плана за
управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в
срок до един месец от получаването на плана или от отстраняването на
нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.
Става:
Чл.58. (5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне
на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите в случай на
несъответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3 от ЗУО, като изпраща
мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаване на
плана.
(6) Компетентните органи одобряват плана за управление на
строителни отпадъци или мотивирано отказват одобрението му в 14-дневен срок
от получаване на плана или от отстраняването на нередевностите и/или
предоставянето на допълнителната информация."
7. Изменя в Глава III, Раздел XIV, Чл.81
Било:
Чл.81.(1) За нарушения на тази Наредба виновните физически лица се
наказват с глоба от 50 лв. до 500 лв., а едноличните търговци или юридическите
лица с имуществена санкция от 100 лв. до 1 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 100 лв. до 1000 лв. за
физически лица, едноличните търговци или юридическите лица с имуществена
санкция от 200 лв. до 2 000 лв.
Става:
Чл.81 (1) За нарушения по тази наредба се налагат административните
наказания, предвидени в ЗУО.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания. Актовете за установяване на
нарушения и наказателните постановления се издават от компетентните лица по
чл. 157 от ЗУО.
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ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-470/12.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за
поземлени имоти с идентификатори 52218.804.481 и 52218.951.52.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно
Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени имоти с
идентификатори 52218.804.481 и 52218.951.52.
В Общинска администрация – Априлци постъпи искане от „ВиК” АД, гр.
Ловеч за водовземане чрез съществуващи съоръжения Каптирани извори
„Глиганови дупки”, „Цоневското” и „Бъджев чучур”. С новото искане „Вик” АД –
гр. Ловеч ни информира за извършени проучвания и замервания на място, в
резултат на които е установено, че водовземните съоръжения на
водоизточниците са разположени в общински поземлени имоти. Искат да ги
градят и в тази връзка е направеното предложение за отдаването им за тази
цел. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля секретарят на комисията да представи становище.
Т. Колев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, Кмет на кметсвто,
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, предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-470/12.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени
имоти с идентификатори 52218.804.481 и 52218.951.52:
Бранимир Беров - „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов - „за”
Мартин Пенков - „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски - „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №589
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите,
Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде подписано от името на Община Априлци нотариално заверено
съгласие за водовземане чрез съществуващо съоръжение Каптиран извор
„Глиганови дупки”, разположено в поземлен имот с идентификатор 52218.951.52,
с ТПТ “Горска”, с НТП “Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ от 86
660 459 кв.м., в местността „Горен Чукар”, по действащата КККР на гр. Априлци,
кв. Острец, област Ловеч.
2. Да бъде подписано от името на Община Априлци нотариално заверено
съгласие за водовземане чрез съществуващо съоръжение Каптиран извор
„Бъджев чучур” в поземлен имот с идентификатор 52218.804.481 с ТПТ
“Земеделска”, с НТП “Пасище”, с площ от 27 576 кв.м., в местността
„Герганското”, по действащата КККР на гр. Априлци, кв. Острец, област Ловеч,
категория при неполивни условия „Осма”.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци да подпише нотариално заверени
писмени съгласия за водовземане чрез съществуващи съоръжения изградени в
поземлени имоти с идентификатори 52218.951.52 и 52218.804.481.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, становища или
предложения?
Инж. Д. Кокошаров: Имаме изказване във връзка с Предложение ДП472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Отдаване
под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна
общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори
52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
В режим на гласуване сме да дадем думата на г-жа Надежда Рангелова:
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Н. Рангелова: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Председател,
уважаеми г-н Кмет, благодаря за възможността да направя своето изказване по тази
точка. От 2 години се занимавам с търговия на говеждо месо, специализирано от
маслодайни породи. Моите наблюдения в тази област са определено, че има потенциал
на пазара, търсене и особено в последно време се засилва търсенето на качествено
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говеждо месо. Това нещо се оказа доста сложен процес. По пътя срещнахме трудности.
Опитахме се да работим с кланници и транжорни по наем, но определено не беше това,
което работи. Има специфична технология при отглеждането, при клането на
животните, транжирането, преработката и затова стигнахме до идеята да направим
собствено, малко тип преработвателно предприятие, което може да обслужва нашите
нужди за транжиране на говеждото месо, специализирано от маслодайни породи. Част
от Вас ни познавате, други не. Ние от няколко години активно прекарваме повече от
половината година тук в Априлци. Имаме и друга дейност – отглеждане на маслодайни
говеда в кв. Видима. Затова се спряхме на Априлци като място, където да изградим
тази база. Търсихме и други помещения, но това в Зла река на голяма степен отговаря
на нашите нужди, тъй като сградата е в добро състояние, има обособени отделни
помещения. Има достъп до заден вход за малко товарни автомобили, тък като става
въпрос за големи животни. Апелът ми към ОбС е следният. Аз знам, че винаги има
много заинтересовани страни. С цялото ми уважение към Пенсионерския клуб,
разбирам, че те винаги ще имат сантимент и ще защитават своето, в правото са си.
Молбата ми към Вас като орган, който може да осмисли и да претегли ползите от
отдаването под наем на помещението, за мен лично до някаква степен това помещение
се използва неефективно от гледна точка на това, че те наистина го ползват, но за
големи мероприятия го ползват два пъти в годината. А при отдаването на помещението
под наем с част от наема може да се устрои за тях друго хубаво помещение, където да
си извършват своята дейност и занимания. От друга срана ние наистина имаме
сериозни интереси и намерения към града. Някои от Вас знаят какво сме направили до
момента и искаме да продължим да го правим тук. Това е молбата ми. Да има
дискусия, да не се отхвърли така без право на дискусия.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания?
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, уважаема госпожо, хубаво е, че искате да инвестирате и, че искате
да работите в Априлци. Много ми се иска до следващото заседание, когато отново ще
бъде внесено предложението с необходимата оценка, Вие да сте се срещнали с
пенсионерите в Зла река. Препоръчвам Ви да уредите една среща с тях, да поговорите,
да ги убедите в това, което искате да направите, дори ако трябва да им помогнете с
конкретно нещо, да се споразумеете и следващият път да дойдат тус с Вас, а не срещу
Вас. Това е моята препоръка. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания, въпроси? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Красимира Коева
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