ПРОТОКОЛ №56
Днес, 28.02.2019г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Бранимир Беров,
Тихомир Колев, Начо Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Стелиян Нунев,
Младен Колев, Пепа Колева, 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, Донка Чорбаджийска – ст. спец. „ТСУ”, архитект
Даринка Костадинова.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, Кмет на кметство, Кметски наместници, общинска администрация, откривам
редовното заседание на Общински съвет Априлци на 28.02.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Предложение ДП-428/12.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД - гр. Ловеч през
2018г. инвестиция в активи публична общинска собственост.
2. Предложение ДП-429/15.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личното развитие на децата и учениците в Община Априлци.
3. Предложение ДП-430/22.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Обявяване на празнични и неработни, но присъствени дни на
територията на Община Априлци.
4. Предложение ДП-427/08.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план - план за регулация и застрояване по реда на чл.124а, ал.1 във връзка с
чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2, т.1 и т.2 и чл. 208, ал.1 и от Закона за устройство на
територията на поземлени имоти с идентификатори
66771.501.385 и
66771.501.386 по кадастралната карта на с. Скандалото, обособени в УПИ VIII,
кв.14 и промяна на улична регулация между о. т. 109, 106, 107 към т.70 по
регулационния план на с. Скандалото, област Ловеч.
5. 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.
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С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-428/12.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД - гр. Ловеч
през 2018г. инвестиция в активи публична общинска собственост.
2. Предложение ДП-429/15.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личното развитие на децата и учениците в Община Априлци.
3. Предложение ДП-430/22.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Обявяване на празнични и неработни, но присъствени
дни на територията на Община Априлци.
4. Предложение ДП-427/08.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план - план за регулация и застрояване по реда на чл.124а,
ал.1 във връзка с чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2, т.1 и т.2 и чл. 208, ал.1 и от
Закона за устройство на територията на поземлени имоти с
идентификатори 66771.501.385 и 66771.501.386 по кадастралната карта на
с. Скандалото, обособени в УПИ VIII, кв.14 и промяна на улична
регулация между о. т. 109, 106, 107 към т.70 по регулационния план на с.
Скандалото, област Ловеч.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-428/12.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД - гр. Ловеч през 2018г. инвестиция
в активи публична общинска собственост.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Младен Пелов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
колеги, предложението е относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД - гр. Ловеч
през 2018г. инвестиция в активи публична общинска собственост. Чрез ВиК
Асоциацията водопроводната мрежа в община Априлци е предоставена за
експлоатация на ВиК дружеството. Всяка година те са длъжни да го поддържат и да
извършват инвестиции. В таблицата е посочено какви са те. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, г-н Пенков, да
представи становище.
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, Кмет на кметство,
Кметски наместници, уважаеми колеги, общинска администрация, становището на
комисията – гласували 5/петима/ общински съветници, от които пет „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
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-428/12.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД - гр. Ловеч през 2018г. инвестиция в
активи публична общинска собственост:
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”
1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №518
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.4, чл.198о, ал.1 и ал.4 от
Закона за водите, чл.7.4. от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги от 28.04.2016 г., Общински съвет
РЕШИ:

1.

Приема и одобрява извършените от „ВиК“ АД гр. Ловеч през 2018 г.
инвестиции в активи публична общинска собственост, съгласно приложения към
настоящото предложение приемо-предавателен протокол.
2.
Възлага на Кмета на Община Априлци да извърши законосъобразно
всички необходими действия по преминаване на вече заведените активи в
управление на АВиК и предаването им за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК оператора, чрез допълване и/или актуализиране на
приложение №1 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги от 28.04.2016 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-429/15.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личното развитие на
децата и учениците в Община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
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Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Приемане
на Анализ на потребностите от подкрепа за личното развитие на децата и учениците в
Община Априлци.
На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, Областният управител организира разработването на Областна стратегия
за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с участието на представители
на всички заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към
развитието на подкрепата за личностно развитие.
Стратегията включва описание на текущото състояние, предизвикателствата,
стратегическите цели и необходимите дейности и се разработва въз основа на анализ
на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта.
Приложения анализ бе изготвен от общински оперативен екип, включващ
представители на общинска администрация, образователните институции и на
Дирекция „Социално подпомагане” на територията на общината.
Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Априлци е необходимо да бъде утвърден с решение на
общинския съвет в срок до 28 февруари 2019 г. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
М. Пенков: Гласували 5/петима/ общински съветници, от които пет „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 ДП429/15.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Приемане
на Анализ на потребностите от подкрепа за личното развитие на децата и учениците в
Община Априлци:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №519
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, Общински съвет
РЕШИ:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Априлци, съгласно приложение №1.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-430/22.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Обявяване на празнични и неработни, но присъствени дни на
територията на Община Априлци.
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Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Младен Пелов: Предлагам 22 март – Първи ден на пролетта, Ден на
овощаря в кв. Острец и 9 май – Ден на почит към Новоселските новомъченици, Събор
на новоселските мъченици в Манастир „Св.Троица” да бъдат обявени за празнични и
неработни, но присъствени дни на територията на Община Априлци. Решението да
има препоръчителен характер за работодателите на територията на общината.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
М. Пенков: Гласували 5 /петима/ общински съветници, от които пет „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 ДП430/22.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Обявяване
на празнични и неработни, но присъствени дни на територията на Община Априлци:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №520
На основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Обявява
- 22 март – Първи ден на пролетта, Ден на овощаря в кв. Острец
- 9 май – Ден на почит към Новоселските новомъченици, Събор на новоселските
мъченици в Манастир „Св.Троица”
за празнични и неработни, но присъствени дни на територията на Община
Априлци.
Решението има препоръчителен характер за работодателите на
територията на Общината.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-427/08.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за
регулация и застрояване по реда на чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.2, чл.134,
ал.2, т.1 и т.2 и чл. 208, ал.1 и от Закона за устройство на територията на
поземлени имоти с идентификатори
66771.501.385 и
66771.501.386 по
кадастралната карта на с. Скандалото, обособени в УПИ VIII, кв.14 и промяна на
улична регулация между о. т. 109, 106, 107 към т.70 по регулационния план на с.
Скандалото, област Ловеч.
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Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, със заявление вх. №АУ-03-0295/31.01.2019г. от Калоян Веселинов Доков, е поискано допускане изменение на ПУП
–ПРЗ - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори
66771.501.385 и 66771.501.386 по кадастралната карта на с. Скандалото, обособени в
УПИ VIII, кв.14 и промяна на улична регулация между о.т.109,106,107 към.т.70 по
регулационния план на с.Скандалото, област Ловеч. В самото предложение е описано
как ще бъде извършено изменението на подробния устройствен план. С две думи това
касае тротоара пред къщата на собственика. От неговия имот са предвидени два метра
като предложението е тротоарът да остане с ширина един метър. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, г-н Беров, да представи
становище.
Б. Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, Кмет на кметство,
Кметски наместници, уважаеми колеги, общинска администрация, становището на
комисията – гласували 3/трима/ общински съветници, от които нула „за”, нула
„против” и трима „въздържали се”.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос?
С. Нунев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги,
както виждате самото решение на комисията е „въздържал се”, защото има някаква
неяснота и аз лично не бих приел това предложение, защото става въпрос само за един
имот. Тръгва тротоар, губи се тротоар, продължава тротоар. Ако наистина се налага
това и има някаква обективна причина, моето предложение ще бъде да се направи за
всички имоти, тротоарът да е еднакъв от край до край. Мисля, че не е редно да се
разчупва така един терен. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли разпореждане с общинска собственост? Този имот
влиза ли в част от общинска собственост?
Д-р М. Пелов: Не влиза. Предлагам да извикаме архитект Даринка Костадинова
за разяснения.
Инж. Д. Кокошаров: Давам 10 мин. почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми колеги, възобновявам заседанието!
Инж. Д. Кокошаров: Имаме предложение от Кмета да дадем думата на г-жа
Костадинова за разяснение. В режим на гласуване сме, да дадем думата на архитект
Костадинова:
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Г-жо Костадинова, заповядайте.
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Д. Костадинова: Благодаря. Уважаеми дами и господа, предложението за
изменение на ПУП е за два имота, да минем уличната регулация максимално по
имотни граници, тъй като в момента действащият регулационен план няма от имота
значителна част в югозападна посока и по улицата. По тази причина е предложено в
този югозападен край да бъде прекарана уличната регулация по имота му, а на улицата
да остане тротоар 1м., тъй като в момента изискванията на плана отнемат от имота
значителна част за тротоар и трябва да го учредим. По принцип няма изграден
тротоар. До границите на пътя имота си е на името на собственика. Ние не предлагаме
да му се предава общинска собственост. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, въпроси?
С. Нунев: Искам да задам един допълнителен въпрос. В Априлци има много
такива случаи. Ако приемем предложението, това практика ли ще бъде? Ако има други
желаещи по същия начин ли ще реагираме? Защото е редно ако пуснем това, на всеки
желаещ, който поиска същото, би трябвало от тук нататък с всички така да
процедираме.
Д. Костадинова: Законът разрешава това на места, където няма техническа
възможност и няма необходимост от тротоар. Там, където има възможност за тротоар
трябва да бъде осигурен. Единият вариант е да осигурим нормален тротоар от 1,50м.,
другият е да няма никакъв. Тук предложихме компромисно решение от 1м. Имотът е
много маломерен и поради тази причина допуснахме този компромис да внесем
предложението по този начин.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП427/08.02.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура
по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация и
застрояване по реда на чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2, т.1 и т.2 и
чл. 208, ал.1 и от Закона за устройство на територията на поземлени имоти с
идентификатори 66771.501.385 и 66771.501.386 по кадастралната карта на с.
Скандалото, обособени в УПИ VIII, кв.14 и промяна на улична регулация между о. т.
109, 106, 107 към т.70 по регулационния план на с. Скандалото, област Ловеч:
Гласували общо 11 общински съветници
6 „за”
0 „против”
5 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №521
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2,
чл.134, ал.2,т.1 и т.2 и чл.208,чл.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
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1. Допуска изменение на ПУП –ПРЗ - план за регулация и застрояване за
поземлени имоти с идентификатори 66771.501.385 и 66771.501.386 по
кадастралната карта на с.Скандалото, обособени в УПИ VIII, кв.14 и промяна на
улична регулация между о.т.109,106,107 към.т.70 по регулационния план на
с.Скандалото,област Ловеч, като:
1.1 ПИ с идентификатори 66771.501.385 и 66771.501.386 се обособят в
самостоятелни урегулирани поземлени имоти - УПИ VШ-385 и УПИ Х-386 като
вътрешните регулационни граници да се поставят в съответствие с имотните
граници.
1.2 Промяна на уличната регулация на улица между о.т. 109 и о.т. 106 по
имотните граници на ПИ с идентификатор 66771.501.385, а между о.т. 106, 107 към
о.т.70. се осигури тротоар с ширина 1,00м.
1.3 За новообособените урегулирани поземлени имоти УПИ VШ-385 и УПИ
Х-386 се запази предназначението по действуващия застроителен план на
с.Скандалото - „за жилищно застрояване“, като плана за застрояване да предвиди
запазване на съществуващото застрояване в новообразуваните урегулирани
поземлени имоти, което създава свързано застрояване между тях и съседния УПИ
IX-118 от кв.14.
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
20.12.2017 г. 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.124б, ал.2 от ЗУТ.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, становища или
предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Красимира Коева
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