Протокол
Днес 21.05.2019г. от 13:30 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по
бюджет,
финанси,
образование,
икономическо
развитие,
евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци.
Присъстват: Мартин Пенков - председател, Паулин Чорбаджийски – секретар,
Бранимир Беров, Начо Начев, Камен Славов, Стелиян Нунев - членове
Отсъства: Пепа Колева - член
Присъстват още – д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, инж. Димитър
Кокошаров - Председател на ОбС Априлци, Ваня Иванова – секретар на община
Априлци, гости
М. Пенков: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, откривам
заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо
развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и
международни връзки към ОбС Априлци.
М. Пенков: Представям Ви проекта за дневен ред:
1. Предложение с Вх. №917/08.04.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет - Априлци, относно Проект на Наредба за
изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Априлци.
2. Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
3. Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 F.
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме за така предложения Дневен ред:
Гласували общо 6 общински съветници
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с Вх. №917/08.04.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет - Априлци, относно Проект на Наредба
за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Априлци.
2. Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Отпускане на еднократна финансова помощ за
лечение.
3. Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 F.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с Вх. №917/08.04.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет - Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за
изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.
М. Пенков: Давам думата на г-н Кокошаров.
Д-р Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, предложението е
относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Априлци. Имаме протест от Окръжна
прокуратура – Ловеч, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Априлци не съответства със законодателството.
Трябва да изменим текста в Глава VI, Чл.47, ал.3 „Въз основа на акта за
установяване на административно нарушение кметът на общината или оправомощено
от него лице издава наказателно постановление” с нов „Въз основа на акта за
установяване на административно нарушение кметът на общината издава наказателно
постановление.”
Също така да отменим в Глава VI, Чл.48, ал.2, т.2 и т.3 „(2) Наказва се с глоба от
100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:
2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи,
поляни, цветни фигури и детски площадки;
3. развежда кучета или други домашни животни, извън определените в
зелени площи места или не събира техните екскременти;”
Трябва да го направим, за да не влизаме в съд. Благодаря Ви.
М. Пенков: Имате ли въпроси по тази точка? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение с Вх. №917/08.04.2019г. от
инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет - Априлци, относно
Проект на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Априлци:
Гласували общо 6 общински съветници
6 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Априлци, като:
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1. Изменя в Глава VI, Чл.47, ал.3
Било: “Чл.47, (3) Въз основа на акта за установяване на
административно нарушение кметът на общината или оправомощено от него лице
издава наказателно постановление.”
Става: “Чл.47, (3) Въз основа на акта за установяване на
административно нарушение кметът на общината издава наказателно
постановление.”
2. Отменя в Глава VI, Чл.48, ал.2, т.2 и т.3
“Чл.48, (2) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на потежко наказание лице, което:
2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени
площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
3. развежда кучета или други домашни животни, извън
определените в
зелени площи места или не събира техните екскременти;”
ПО ВТОРА ТОЧКА
Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, това писмо беше
разглеждано на предходното заседание, но нямаше предложение каква сума да бъде
отпусната. Лицето не отговаря на всички критерии. Няма постоянен и настоящ адрес на
територията на общината и също така дължи данъци на община Априлци.
М. Пенков: Имате ли предложения по тази точка? Г-н Чорбаджийски,
заповядайте.
П. Чорбаджийски: Аз предлагам да бъдат отпуснати 50лв., отговарящи на
разходите, които тя е приложила в заявлението си.
М. Пенков: Имате ли други предложения? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Писмо с Вх. №927/19.04.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Отпускане на еднократна
финансова помощ за лечение в размер на 50лв.:
Гласували общо 6 общински съветници
5 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 4 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 50 /петдесет/ лева на
Мариянка Банкова Христова.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 F.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми общински съветници, явиха се тези господа
колекционери, които имат желание да придобият самолета, за да го реставрират.
Документи за него в общината няма.
М. Пенков: Имате ли въпроси, изказвания?
Инж. Д. Кокошаров: През 1996г. банка Хемус дари 5000лв. на детската градина
за този самолет. Може би с тези пари са платили за извозването му дотук. Не знам къде
е документът, но трябва да има. Аз се поинтересувах за този човек. Баща му е бил летец
и е летял точно в този самолет. Човекът живее в Лесидрен. Колекционер е, има и
военни оръдия. Занимава се с реставрация.
К. Славов: Най – хубаво ще бъде да го реставрира и да си остане тук.
Инж. Д. Кокошаров: Да, но в заявлението не се разбира така.
К. Славов: Някой се е борил за този самолет, трябва да остане при нас.
С. Нунев: И аз мисля, че трябва да си остане тук. Не ми е присърце нещо, което е
дарено за нас да го даваме.
К. Славов: Не може ли да се плати на някой, за да се реставрира?
П. Чорбаджийски: Алтернативата е да изгние там, където си е. По – добре
човекът да го вземе, да си го реставрира и да го сложат някъде. Може да пише, че е
дарен от община Априлци. След време ще се чудим как да го изхвърлим. Той не
прилича на нищо.
Б. Беров: Като дарение ли ще им го дадем ако решим?
П. Чорбаджийски: Да, така пише.
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М. Пенков: Имате ли други въпроси, изказвания, предложения? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-449/16.05.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Предоставяне на бракуван самолет
МИГ 17 F:
Гласували общо 6 общински съветници
2 „за”
0 „против”
4 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване комисията НЕ подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Дарява на инж. Тодор Веселинов Попов от село Лесидрен, ул.’’Последна”
№ 4, самолет МИГ 17 F, с бордови номер 122, разположен в общински
недвижим имот в квартал Зла река на град Априлци с идентификатор
5218.512.12;
2. Волята на дарителя е самолетът да бъде реставриран и възстановен в
състояние за нормалното му съхранение.

М. Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Красимира Коева
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