ПРОТОКОЛ №60
Днес, 27.06.2019г. от 13:30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Тихомир Колев,
Стелиян Нунев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Пепа Колева, Тотю Ненов
Отсъстват: Бранимир Беров, Начо Начев, Младен Колев
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, Добромир Теодосиев –
Директор на Дирекция „ФСДАПИО”, Милко Николов – гл. спец. Общински гори,
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 27.06.2019г.
Инж. Д. Кокошаров: В деловодтсвото на Общински съвет са постъпили нови
предложения:
- Предложение ДП-457/20.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци;
- Предложение ДП-458/24.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Определяне позицията на мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК;
- Предложение ДП-459/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на
защитените училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци;
- Предложение ДП-460/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на
средищните училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци;
- Предложение ДП-461/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
защитените детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци;
- Предложение ДП-462/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте да изложите становища по
предложенията, които сте внесли.
Д-р М. Пелов: Уважаеми общински съветници, уважаеми гости, Предложение
ДП-462/25.06.2019г. е относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци. С влизането в
сила на Закона за предучилщното и училищното образование от 01.08.2016г. се дава
възможност на детските градини да бъдат включени в Списъка на средищни детски
градини в Република България. Той се актуализира ежегодно.
Същото се отнася и за Предложение ДП-461/25.06.2019г., относно Включване
на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната
2019/2020г. в община Априлци.
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Предложение ДП-460/25.06.2019г. е относно Включване на средно училище
„Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020г. в община
Априлци. По смисъла на чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното
образование средищното училище е държавно или обществено училище, в което се
обучават учениците от населените места на територията на общината или на съседни
общини, в които няма ученици. Списъкът се актуализира ежегодно.
Предложение ДП-459/25.06.2019г. е относно Включване на средно училище
„Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2019/2020г. в община
Априлци. По смисъла на чл.54, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното
образование защитено училище е училище, закриването на което би довело до
нарушаване на достъпа до образование. Списъкът се актуализира ежегодно.
Предложение ДП-458/24.06.2019г. е относно Определяне позицията на мандата
на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Става въпрос за приемане на бюджет. Има завишаване на вноската на общините.
Предложение ДП-457/20.06.2019г. е относно Продажба на стояща дървесина на
корен от горските територии собственост на община Априлци. Въпреки лошото време
успя да се извърши маркировка и да се оформят материалите, като важно значение
имаше и влизането на устройственият проект в сила и ще се работи по него в
следващите пет години. Отлагаха неговото гласуване и затова и закъсня нашето
предложение.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли предложения за допълнение на дневния ред?
Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП457/20.06.2019г. 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 8 общински съветници
7 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП458/24.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Определяне
позицията на мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на
Асоциацията по ВиК, да влезе в дневния ред на заседанието:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП459/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Включване
на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната
2019/2020г. в община Априлци, да влезе в дневния ред на заседанието:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП460/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Включване
на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната
2019/2020г. в община Априлци, да влезе в дневния ред на заседанието:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП461/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Включване
на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната
2019/2020г. в община Априлци, да влезе в дневния ред на заседанието:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП462/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Включване
на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната
2019/2020г. в община Априлци, да влезе в дневния ред на заседанието:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред:
1. Предложение ДП-455/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №582/29.05.2019г. от Петя Пенкова Николова – Мичева за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
2. Предложение ДП-456/18.06.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци,
относно заявление с Вх. №646/13.06.2019г. от Боряна Вълчева Георгиева за отпускане
на еднократна финансова помощ за лечение.
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3. Предложение ДП-451/03.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2018г.
4. Предложение ДП-454/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №609/05.06.2019г. от Станислава Ангелова Илиева за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
5. Предложение с Вх. №960/04.06.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за
управление на горските територии – собственост на община Априлци.
6. Предложение с Вх. №961/04.06.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за
обществения ред и чистота на територията на община Априлци.
7. Предложение ДП-452/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.2 от Закона за устройство
на територията и във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС за ПИ 52218.638.13, 52218.638.12,
52218.638.11 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ
52218.638.9, Строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ.
8. Предложение ДП-453/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно План за защита при бедствия, възникнали на територията на Община
Априлци.
9. Предложение ДП-457/20.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост
на община Априлци.
10. Предложение ДП-458/24.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията по ВиК.
11. Предложение ДП-459/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените
училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
12. Предложение ДП-460/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните
училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
13. Предложение ДП-461/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски
градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
14. Предложение ДП-462/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски
градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
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15. 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 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-455/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №582/29.05.2019г. от Петя Пенкова Николова –
Мичева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
2. Предложение ДП-456/18.06.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци, относно заявление с Вх. №646/13.06.2019г. от Боряна Вълчева Георгиева
за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
3. Предложение ДП-451/03.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община
Априлци за 2018г.
4. Предложение ДП-454/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №609/05.06.2019г. от Станислава Ангелова
Илиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
5. Предложение с Вх. №960/04.06.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на
Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци.
6. Предложение с Вх. №961/04.06.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на Общински съвет Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на
Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.
7. Предложение ДП-452/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен
план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.2 от
Закона за устройство на територията и във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС за ПИ
52218.638.13, 52218.638.12, 52218.638.11 и част от ПИ 52218.638.4 и улична
регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, Строителен полигон „Паздерите“,
кв. Център, гр. АПРИЛЦИ.
8. Предложение ДП-453/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно План за защита при бедствия, възникнали на територията на
Община Априлци.
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9. Предложение ДП-457/20.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци.
10. Предложение ДП-458/24.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Определяне позицията на мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
11. Предложение ДП-459/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на
защитените училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
12. Предложение ДП-460/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на
средищните училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
13. Предложение ДП-461/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
защитените детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
14. Предложение ДП-462/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-455/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №582/29.05.2019г. от Петя Пенкова Николова – Мичева 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. №582/29.05.2019г. от Петя Пенкова Николова – Мичева за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете. Лицето отговаря на
всички критерии 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 5/пет/ общински съветници, от които пет гласа
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.

6

Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП455/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Заявление с
вх. №582/29.05.2019г. от Петя Пенкова Николова – Мичева за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №563
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
Петя Пенкова Николова – Мичева.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-456/18.06.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци,
относно заявление с Вх. №646/13.06.2019г. от Боряна Вълчева Георгиева за отпускане
на еднократна финансова помощ за лечение.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е за
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Боряна Вълчева Георгиева.
Трябва да си направи операция на окото. Представила е разходи за предната операция
на другото око, с което в момента вижда. Отговаря на всички критерии от Правилника
за отпускане на еднократни финансови помощи за жители на община Априлци.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
М. Пенков: По време на комисията имаше предложение от г-н Чорбаджийски
сумата, която да бъде отпусната да е в размер на 200лв., а не 300лв. и от гласували 5
/пет/ общински съветници, пет гласа „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,
комисията прие предложението. След това гласувахме предложението на Кмета заедно
с промяната от г-н Чорбаджийски и от гласували 5 /пет/ общински съветници, пет гласа
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли предложения, изказвания по тази точка? Няма.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП456/18.06.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, относно заявление с
Вх. №646/13.06.2019г. от Боряна Вълчева Георгиева за отпускане на еднократна
финансова помощ за лечение по становище на г-н Чорбаджийски за отпускане на
сумата в размер на 200лв.:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП456/18.06.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, относно заявление с
Вх. №646/13.06.2019г. от Боряна Вълчева Георгиева за отпускане на еднократна
финансова помощ за лечение по предложение на Кмета:
Гласували общо 8 общински съветници
0 „за”
0 „против”
8 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №564
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 200 /двеста/ лева на
Боряна Вълчева Георгиева.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-451/03.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за
2018г.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме да дадем думата на г-н
Теодосиев:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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Д. Теодосиев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми
госпожи и господа общински съветнци, в изпълнение на разпоредбите на чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1 от
Закона за публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Априлци, приета с Решение № 314 по Протокол № 38 от
30.01.2014г. на Общински съвет Априлци, Кметът трябва да внесе отчета за
изпълнението на бюджета за 2018г. Отчетът е придружен с отчет на сметките със
средства от ЕС, доклад, отчет на капиталовата програма. Проведено е публично
обсъждане. Общият размер на приходите по уточненият годишен план към 31.12.2018г.
на бюджета на Община Априлци е 4 225 237 лв., а отчетът 3 356 638лв. – 79,4% от
годишния разчет. Отчетената събираемост на данъчни приходи към 31.12.2018г. е в
размер на 359 309лв. при уточнен годишен план 298 100лв. или 120,5% изпълнение.
Данъчните приходи са преизпълнени. Данък придобиване имущество по дарение и
възмезден начин §13-04 при годишен план 60 000лв. са събрани 100 838лв. Данък
върху превозните средства §13-03 при годишен план 100 000лв. са събрани 123 225лв.
Данък върху недвижимите имоти §13-01 при годишен план 120 000лв. са събрани 118
747лв. Неданъчни приходи в размер на 567 450лв., при уточнен годишен план 604
890лв. или изпълнението е 93,8 %. Приходите от наеми на имущество в размер на 26
078лв. – 104,3% изпълнение на годишния план от 25 000лв., приходите от наеми на
земя в размер на 28 538лв. – 95,1% изпълнение на годишния план от 30 000лв. От
продажба на сгради имаме 3 210лв. От продажба на земя 54 172лв. Преходният остатък
е в размер на 894 101лв.
По § 31-13 целева субсидия за капиталови разходи са усвоени 231300 лв.:
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
9471 лв. - Ремонт ул."Драгньо Стойчев", кв.Ново село-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
24961 лв. - Ремонт ул."Йонко Карагьозов", кв.Ново село-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
5085 лв. - Ремонт ул."Зеленика", кв.Ново село-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
8743 лв. - Ремонт ул."Ново село", кв.Ново село-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
31154 лв. - Ремонт ул."Събевска", кв.Острец-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
17136 лв. - Ремонт ул."Стефан Пешев", кв.Зла река-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
28158 лв. - Ремонт ул."Мала река", кв.Зла река-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
20084 лв. - Ремонт ул."Маринска", кв.Видима-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
52548 лв. - Ремонт ул."Младост", кв.Видима-Априлци;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
11139 лв. - Ремонт ул."За моста", с. Скандалото;
§ 51-00 дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
2475 лв. - Ремонт ул."Марин Сяров", кв. Зла река-Априлци;
§ 51-00 дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътища” 17121 лв. - Ремонт общински път "LOV2003" от км.0+090 до км.0+290;
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§ 52-03 Дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство,
благоустройство и регионално развитие" 3225 лв. - Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения /генератор-агрегат за ток/.
Уточненият годишният план за разходите, към 31.12.2018г. по бюджета на
община Априлци е 4 225 237лв., а отчетът 3 356 638лв. – 79,4% изпълнение. По план за
разходите в държавни дейности 2 453 236лв. отчетени са 2 211 841лв. или 90,2%
изпълнение на годишните разчети. Към 31.12.2018 г. е извършено дофинансиране на
държавни дейности с местни приходи в размер на 23 302лв. както следва:
- детски градини
3928 лв.
- неспециализирани училища, без професионални гимназии 14 374 лв.
- читалища
5000 лв.
В местните дейности при уточнен план на разходите в размер на 1 699 878лв.
изпълнението е в размер на 1 121 495 лв. – 66% изпълнение на годишните разчети.
Инвестиционната програма 422 586лв. Разходите по бюджета за 2018г. са извършвани
до размера на постъпленията в приходната част и съобразно утвърденото
разпределение с Решение №416 по протокол №37 от 30.01.2018г. и Решение №491 по
протокол №49 от 25.10.2018г. на Общински съвет по функции, групи, дейности и
параграфи. Спазено е изискването в рамките на утвърдените стандарти, разходите за
държавни дейности да бъдат разплащани с държавни приходи. Към 31.12.2018г. не са
отчетени просрочени задължения. Община Априлци не е поемала общински дълг и
няма задължения по такъв.
Към 31.12.2018г. по проекти и програми на ЕС общината е усвоила средства в
размер на 28 263 лв., от които:
По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” - 13
121лв.
По проект „Център за интегрирани услуги” – 15 142лв.
По национални програми:
- НП "Оптимизация на училищната мрежа" модул "Рационализация на
мрежата от професионални училища" за 2017г. – 97 444лв.
- за осигуряване на временна заетост – 15 563 лв.
- Личен асистент с национално финансиране чл.20 от ПМС 332/2017г. –
153 032лв.
- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – за закупуване
на шкафчета – 1458лв.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
М. Пенков: Гласували 5 /пет/ общински съветници, от които три гласа „за”, един
„против” и един „въздържал се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-451/03.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2018г.:
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „въздържал се”
Мартин Пенков – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „въздържал се”
Стелиян Нунев - „въздържал се”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „въздържал се”
Гласували общо 8 общински съветници
4 „за”
0 „против”
4 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване ОбС Не приема Предложение ДП-451/03.06.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Приемане на отчета за
изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2018г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-454/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №609/05.06.2019г. от Станислава Ангелова Илиева за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете. Лицето отговаря на всички
критерии.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията, да представи
становище.
М. Пенков: Гласували 5 /пет/ общински съветници, от които пет 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 ДП454/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Заявление с
вх. №609/05.06.2019г. от Станислава Ангелова Илиева за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете:
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Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №565
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
Станислава Ангелова Илиева.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение с Вх. №960/04.06.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за
управление на горските територии – собственост на община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми колеги общински съветници, г-н Кмет, Кметски
наместници, администрация, гости, причината, налагаща изменение на Наредбата за
управление на горските територии – собственост на община Априлци е възникнал
Протест на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч под №692/2019г., оспорван текст в чл.32,
ал.2, т.1 и т.4 и Разпореждане от 20.05.2019г. на Административен съд - Ловеч по
административно дело №228 по описа за 2019г.
Законовата норма определя, че строителство в горските територии без промяна
на предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл.54, ал.1 от същия
закон. След граматическо тълкуване става ясно, че законодателят, чрез употреба на
наречието „само” посочва изчерпателно обектите, които могат да се разполагат в
такива площи, без да дава възможност за включване на други. В крайното изброяване
на чл.54, ал.1 от ЗГ след реформата с ДВ, бр.83 от 2018г. и ДВ, бр.1 от 2019г., вече не
присъстват стълбове за въздушни електропроводи, надземни и подземни проводи за
хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, нефтопроводи,
топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи и канализация,
кабели и други елементи на техническа инфраструктура. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
М. Пенков: Гласували 5/пет/ общински съветници, от които пет гласа „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров:
въпрос? Няма.

Имате ли питания, изказвания, предложения по този
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М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение с Вх. №960/04.06.2019г. от
инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет Априлци, относно Проект
на Наредба за изменение на Наредба за управление на горските територии –
собственост на община Априлци:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №566
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба за управление на горските
територии – собственост на община Априлци, като:
1. Отменя в Глава IX, Чл.32, ал.2, т.1 и т.4
Чл.32 (2) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без
промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане
на:
1. стълбове за въздушни електропроводи;
4. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за
производство
на електрическа електроенергия, нефтопроводи,
топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи и
канализации с диаметър над 1500 мм.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение с Вх. №961/04.06.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №1
за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми общински съветници, причината, налагаща
изменение на Наредба №1 за обществения ред и чистота на територията на община
Априлци е възникнал Протест на Окръжна прокуратура – гр. Ловеч под №1079/2019г.,
оспорван текст в чл.49, ал.1 в частта „..разрешение на кмета на общината”, чл.49, ал.2,
чл.56, ал.1, т.1 и т.2, чл.58, т.1 и чл.61 и Разпореждане от 20.05.2019г. на
Административен съд - Ловеч по административно дело №229 по описа за 2019г.
Текстът на чл.49, ал.1 в частта „..разрешение на кмета на общината”
противоречи на чл.72, ал.1 от ЗУТ: „Работите, свързани с разкопаване на улични и
тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на
разрешение за строеж. За започването на строежа възложителят уведомява съответната
общинска администрация след съгласуване с органите по безопасността на
движението.”
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Текстът на чл.49, ал.2 от Наредбата противоречи на Закона за местните данъци и
такси. Разпоредбата е посветена на процедурата по издаване на разрешение от кмета,
която е недопустима, с оглед аргументите за разпоредбата на чл. 49, ал.1. На органите,
които предоставят публична услуга, законодателят предоставя правото да определят
единствено размера на таксата, при спазване на принципите по чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от
ЗМДТ. Законово основание по ЗМДТ за издаване на разрешение за разкопаване не
съществува, а такава услуга не е предвидена в ЗМДТ. Неправилно е и изискването в
същия текст за депозитна такса. Тя е недопустима.
Текстът на чл.56, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата противоречи на разпоредбите на
чл.8, ал.3 и 4 от Закона за закрила на детето. Той разграничава лицата, които полагат
грижи за детето /родител, настойник, попечител или друго лице/, което полага грижи за
детето – чл.8, ал.3 и друго пълнолетно дееспособно лице за негов придружител, когато
лицата от първата група нямат възможност да придружат детето - чл.8, ал.4. В
Наредбата се въвеждат часови ограничения, каквито в ЗЗДт не се съдържат. Изисква се
разграничение, когато се касае за малолетни и непълнолетни и часове след 20:00ч. за
първите и след 22:00ч. за вторите.
Текстът на чл.58, т.1 от Наредбата, според който собствениците на търговски
обекти и заведения за хранене и развлечение се задължават да изискват личната карта
на лицето, за което предполагат, че е под 18г. в момента на закупуване на тютюневи
изделия и/или алкохолни напитки, противоречи на чл.6 от Закона за българските лични
документи, съгласно който „Гражданите са длъжни при поискване от компетентните
длъжностни лица, определени със закон, да удостоверяват своята самоличност”.
Собствениците на търговски обекти и заведения за хранене и развлечение нямат
качеството на „компетентно длъжностно лице”.
Текстът на чл.61 също противоречи на няколко нормативни акта от по – висша
степен. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи становище.
М. Пенков: Гласували 5/пет/ общински съветници, от които пет гласа „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли питания, изказвания, предложения? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение с Вх.
№961/04.06.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет
Априлци, относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред
и чистота на територията на община Априлци:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №567
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
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Приема Наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред и чистота
на територията на община Априлци, като:
1. Изменя в Раздел VII, Чл.49, ал.1.
Било: Чл.49. /1/ Забранява се разкопаването на уличните платна,
площадите и тротоарите без надлежно разрешение на кмета на общината,
съгласувано с органите на ПУ, БТК, ВиК, РУПБС, Електроразпределение и
кабелни оператори. В периода от 1 октомври до 31 март разрешение се дава само
при аварии.
Става: Чл.49. /1/ Забранява се разкопаването на уличните платна,
площадите и тротоарите без издадено разрешение за строеж, без предварително
уведомяване на общинската администрация и преди съгласуване с органите по
безопасността на движението.
2. Отменя в Раздел VII, Чл.49, ал.2.
Чл.49. /2/ Разрешението по ал.1 се издава след учредяване на
съответното право по реда на ЗУТ, обезпечено с депозит в десеткратен размер на
цената за учреденото право. Депозитът се задържа при невъзстановени щети,
констатирани след приключване на разрешеното разкопаване.
3. Изменя в Раздел IX, Чл.56, ал.1, т.1.
Било: Чл. 56. Забранява се:
1. Посещението на деца в заведения за хранене и развлечения, без
лице, под чийто надзор се намират
а) през учебната година след 22.00 часа;
б) в предпочивния, в почивните дни и през ваканциите, след 23.00 часа.
Става: Чл. 56. Забранява се:
1. Посещението на деца в заведения за хранене и развлечения, в
компютърни и игрални зали и на други обществени места, без да са придружени
от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за тях след
20ч., ако детето е малолетно и след 22ч., ако детето е напълнолетно.
4. Отменя в Раздел IX, Чл.56, ал.1, т.2.
2. Посещението на деца в компютърни и игрални зали:
а) в учебната година
- през деня по време на учебните занимания;
- след 22 часа без лице, под чийто надзор са;
б) в предпочивния, в почивните дни и през ваканциите след 23 часа без
лице, под чийто надзор са.
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5. Изменя в Раздел IX, Чл.58, т.1.
Било: Чл. 58. Собствениците на търговски обекти и заведения за
хранене и развлечения се задължават:
1. Да изискват личната карта на лицето, за което предполагат, че е
под 18 години в момента на закупуване на тютюневи изделия и/или алкохолни
напитки.
Става: Чл. 58. Собствениците на търговски обекти и заведения за
хранене и развлечения се задължават:
1. Да не продават тютюневи изделия и/или алкохолни напитки на
лица под 18г.
6. Изменя в Раздел X, Чл.61.
Било: Чл.61. За нарушения на тази Наредба се налагат следните
наказания:
1. Предупреждение.
2. Глоба в размер от 20 лв. до 500 лв. за физическите лица, а за
юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от
40лв. до 1000 лв.
3. При повторно нарушение глоба в размер от 100лв. до 1000 лв. за
физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговциимуществена санкция в размер от 200 лв. до 2000лв.
4. При системни нарушения – глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв.
за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговциимуществена санкция в размер от 1000 до 5 000 лв.
Става: Чл.61. За нарушения на тази Наредба се налагат
предвидените наказания в Закона за движението по пътищата, Закона за закрила
на детето, Закона за ветеринарномедицинската дейност и в други специални
нормативни актове.
ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-452/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.2 от Закона за устройство
на територията и във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС за ПИ 52218.638.13, 52218.638.12,
52218.638.11 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ
52218.638.9, Строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Процедура
по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.2 от Закона за устройство на
територията и във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС за ПИ 52218.638.13, 52218.638.12,
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52218.638.11 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ
52218.638.9, Строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ.
Във връзка със заявени инвестиционни намерения към поземлен имот с
идентификатор 52218.638.13 – частна общинска собственост, намиращ се в строителен
полигон „Паздерите“, гр. Априлци е необходимо урегулирането на част от
територията, обхващаща и частни имоти, закупени по реда на ЗОС от общината като се
създаде и план за улична регулация, с който урегулираните поземлени имоти ще бъдат
обслужени транспортно и с необходимата довеждаща инфраструктура до тях.
По одобрен ОУП територията, в която се намират поземлените имоти е с
предназначение за ниско жилищно застрояване.
За строителен полигон „Паздерите“ няма одобрен план за регулация и
застрояване.
Поземлените имоти не са застроени и до тях няма довеждаща инфраструктура –
водоснабдяване и електрозахранване.
Проектът за план за регулация предвижда:
1. От поземлен имот с идентификатор 52218.638.13- частна общинска
собственост да се обособи улица с ширина 6,0м. съгласно чл.80, ал.2 от ЗУТ за връзка
на урбанизираната територия с извън урбанизираната.
С тази улица се обособяват два строителни квартала – №1 и №2.
2. От останалата част на имота и части от ПИ 52218.638.4 да се обособят шест
самостоятелни урегулирани поземлени имоти, от които два в новообособения квартал
№1, а именно: УПИ I с площ 1000кв.м. с предназначение за „ниско жилищно
застрояване“ и УПИ III с предназначение „за озеленяване“ и четири в новообособения
квартал №2, а именно: УПИ I с площ 1742кв.м., УПИ II с площ 1440кв.м., УПИ III с
площ 1256кв.м. и УПИ IV с площ 1302кв.м. с предназначение за „ниско жилищно
застрояване“ при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ.
Участъкът от пътя между поземлени имоти с идентификатори 52218.737.8 и
52218.638.9 да се урегулира в улица с ширина на платното 6,00м. и тротоари с ширина
минимум 1,50 след съществуващата канавка, разположена в северозападната част на
платното.
Планът за застрояване да предвиди свободно разположено застрояване в
новообразуваните урегулирани имоти при спазване на изискванията на чл.31, ал.1, т.1
от ЗУТ.
Застрояването да се определи с външни и вътрешни ограничителни линии на
застрояване, до които могат да се разполагат сградите на основното застрояване при
свободно застрояване.
Характерът на застрояването да бъде ниско етажно застрояване с височина до 10
м.
За новообразуваните урегулирани поземлени имоти в квартали №1 и №2 от
строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. Априлци да се определи режим на
устройство и застрояване съгласно изискванията на чл.19 от Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка
височина“ /Жм/ при спазване на следните нормативи съгласно чл.19, ал.1 от Наредба
№7 за ПНУОВТУЗ: височина на застрояване – до 10м., плътността на застрояване до
60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%.
Проектът за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване е изработен при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.
Благодаря.
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Инж. Д. Кокошаров: Моля секретарят на комисията, г-н Колев, да представи
становище.
Т. Колев: 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 ДП452/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура
по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.2 от Закона за устройство на територията
и във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС за ПИ 52218.638.13, 52218.638.12, 52218.638.11 и част
от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9,
Строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ:
Гласували общо 8 общински съветници
6 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №568
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, 124а, ал.2 от Закона за устройство на
територията във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.
Допуска изработване на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване с който да се обособят два строителни квартала с номера
1 и 2 чрез създаване на улица с ширина 6,0м за връзка на урбанизираната
територия с извън урбанизираната.
2.
От поземлен имот с идентификатор 52218.638.13- частна общинска
собственост и части от ПИ 52218.638.4 да се обособят шест самостоятелни
урегулирани поземлени имоти: два в новообособения квартал №1, а именно: УПИ
I с площ 1000 кв. м с предназначение за „ниско жилищно застрояване“ и УПИ III
с предназначение „за озеленяване“ и четири в новообособения свартал №2, а
именно: УПИ I с площ 1742 кв. м, УПИ II с площ 1440 кв. м, УПИ III с площ 1256
кв. м и УПИ IV с площ 1302 кв. м с предназначение за „ниско жилищно
застрояване“ при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ.
За новообразуваните урегулирани поземлени имоти в квартали №№1 и 2 в
строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. Априлци да се определи режим
на устройство и застрояване съгласно изискванията на чл.19 от Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка
височина“ /Жм/ при спазване на следните нормативи съгласно чл.19, ал.1 от
Наредба №7 за ПНУОВТУЗ: височина на застрояване – до 10м, плътността на
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застрояване до 60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване минимум 40%.
3.
Участъкът от пътя между поземлени имоти с идентификатори
52218.737.8 и 52218.638.9 да се урегулира в улица с ширина на платното 6,00м и
тротоари с ширина минимум 1,50 след съществуващата канавка, разположена в
северозападната част на платното.
4. Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.
5. 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.
6. 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 ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП-453/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно План за защита при бедствия, възникнали на територията на Община
Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно План за
защита при бедствия, възникнали на територията на Община Априлци. Общинският
план за защита при бедствия на община Априлци е разработен от Съвета за намаляване
риска от бедствия /СНРБ/ съгласно изискванията на чл. 9, ал. 3 от Закона за защита при
бедствия /ЗЗБ/ и Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове
за защита при бедствия. Планът за защита при бедствия на община Априлци е
стратегически документ, който очертава визията и целите, които ще бъдат постигнати
от Съвета за намаляване риска от бедствия, стремеж към подобряване на
устойчивостта на общината към всички предвидими извънредни събития чрез
активното участие на общностите и ефективната интеграция на службите с функции
към ЕСС. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля секретаря на комисията, да представи становище.
Т. Колев: 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 ДП453/13.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно План за
защита при бедствия, възникнали на територията на Община Априлци:
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Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №569
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и съгласно изискванията на чл. 9, ал. 3 от
Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ и Указания за разработването и готовността
за изпълнението на планове за защита при бедствия, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Приема План за защита при бедствия, възникнали на територията на Община
Априлци.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-457/20.06.2019г. 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: В режим на гласуване сме да дадем думата на г-н Милко
Николов:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
М. Николов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, господа общински
съветници, след съгласуване е РИОСВ-Плевен и одобряване на план извлечение от
РДГ гр.Ловеч е извършено маркиране на широколистна дървесина в подотдели от
горските територии собственост на община Априлци както следва:
> 55”д” находящ се в ПИ с идентификатор 10567.90.13 в землището на гр.
Априлци, с.Велчево, местност’’Купите”, черен бор:
Едра строителна - 7 куб.м., средна строителна - 13 куб.м, дърва - 3 куб.м.
Благун:
Дърва - 16 куб.м.;
Цер:
Дърва- 22 куб.м.
 124”м” находящ се в ПИ е идентификатор 52218.974.23 в землището на
гр.Априлци, кв.Острец, местност ’’Христова стружина”, бял бор:
Едра строителна- 95 куб.м., средна строителна - 14 куб.м., дърва - 3 куб.м.
 135”к” находящ се в ПИ с идентификатор 52218.973.43 в землището на
гр.Априлци, кв.Острец, местност’’Горен чукар”, бял бор:
Едра строителна - 17 куб.м., средна строителна - 17 куб.м., дърва - 8 куб.м.
20

 216”и1” находящ се в ПИ е идентификатор 52218.659.33 в землището на
гр.Априлци, кв.Център, местност „Сръбски дол”, бял бор:
Едра строителна - 25 куб.м. , средна строителна - 12 куб.м., дърва - 4 куб.м.
Габър:
Дърва - 17 куб.м.
След направено задълбочено проучване на 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. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-457/20.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост
на община Априлци:
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев - „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №570
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

Реши:
1. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за продажба
на стояща дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване и сключи
договор със спечелилия участник за подотдели: 55”д”, 124”м”, 135”к” и 216”и1”
2. Определя начална тръжна цена за иглолистния материал:

Едра стр. I клас - 65,00 лв. за куб.м.
Едра стр. II клас - 60,00 лв. за куб.м.
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Средна стр. - 50,00 лв. за куб.м.
ОЗМ - 35,00 лв. за куб.м.
Дърва - 25,00 лв. за куб.м.
Начална тръжна цена за широколистни :
Дърва за огрев - 33,00 лв. за пл.куб.м.
Всички цени са без ДДС

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-458/24.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Дами и господа, предложението касасе приемането на бюджета
на ВиК Асоциацията. Общински съвет: Упълномощава Д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци да представлява Община Априлци за Мандат 2015 – 2019г. в
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч;
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан с писмо с Вх. №
800/20.06.2019г.; Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци да изкаже съгласие по т.1 „Приемане на решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2020г., съгласно чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева; Представителя на Община
Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да изкаже съгласие по т.2
„Съгласуване на проект на бюджет за 2020 г. на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и писмена обосновка към него “ от
дневния ред, описан в писмо с Вх. № 800/20.06.2019г.; Представителя на Община
Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да изкаже съгласие по т.3
„Съгласуване на Бизнес план на „ВиК” АД – гр. Ловеч” от дневния ред, описан в писмо
с Вх. № 800/20.06.2019 г.; Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов –
Кмет на община Априлци да гласува съобразно интересите на община Априлци по т.4
от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 800/20.06.2019г.
Към настоящето предложение прилагам копие на писмо с Вх. № 800/20.06.2019
г. в Община Априлци и приложения към него. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания по този въпрос? Няма.
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Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, гласуването е поименно,
Предложение ДП-458/24.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията по ВиК:
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Паулин Чорбаджийски – „въздържал се”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев - „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 8 общински съветници
7 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №571
На основание чл. 21,ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5
от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, Общински съвет –
гр. Априлци
РЕШИ:
1. Упълномощава Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да
представлява Община Априлци за Мандат 2015 – 2019 г. в Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч.
2. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан с
писмо с Вх. № 800/20.06.2019 г.
3. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на решение за
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД –
гр. Ловеч за 2020 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в размер на
18 000 (осемнадесет хиляди) лева.
4. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 2 „Съгласуване на проект на бюджет за
2020 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ АД – гр. Ловеч и писмена обосновка към него “ от дневния ред,
описан в писмо с Вх. № 800/20.06.2019 г.
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5. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 3 „Съгласуване на Бизнес план на „ВиК”
АД – гр. Ловеч” от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 800/20.06.2019 г.
6. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да гласува съобразно интересите на община Априлци по т. 4 от
дневния ред, описан в писмо с Вх. № 800/20.06.2019г.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-459/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените
училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте, г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми общински съветници, предложението е относно
Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за
учебната 2019/2020г. в община Априлци. Всяка година Общински съвет Априлци
взима решение училището „Васил Левски” да попада в списъка на защитените
училища за съответната година. Училището получава допълнително финансиране и
затова е необходина решение на ОбС.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП459/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Включване
на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната
2019/2020г. в община Априлци:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №572
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 4 от ЗУПО за приемане на
Списък на защитените училища в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включено Средно училище „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на
защитените училища за учебната 2019/2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за защитено училище.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-460/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните
училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е
относно Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните
училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци. Попадайки средно училище
„Васил Левски” в списъка на средищните училища те получават средства за безплатен
транспорт. Необходимо е решение на ОбС. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП460/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Включване
на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната
2019/2020г. в община Априлци:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №573
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 5 от ЗУПО за
приемане на Списък на средищните училища в Република България, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включено Средно училище „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на
средищните училища за учебната 2019/2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за средищно училище.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-461/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски
градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми общински съветници, включването на детска градина
„Априлче” в списъка на защитените детски градини отново им дава възможност за
допълнително дофинансиране и е необходимо решението на Общински съвет.
Благодаря.
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Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП461/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Включване
на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната
2019/2020г. в община Априлци:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №574
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 4 от ЗУПО за приемане на
Списък на защитените детски градини в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включена Детска градина „Априлче” гр. Априлци в Списъка на
защитените детски градини за учебната 2019/2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за защитена детска градина.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-462/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски
градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми съветници, включването на детска градина „Априлче”
в списъка на средищните детски градини отново им дава възможност за безплатен
транспорт и отново е необходимо решението на Общински съвет. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП462/25.06.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Включване
на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната
2019/2020г. в община Априлци:
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №575
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На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 5 от ЗУПО за приемане на
Списък на средищните детски градини в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включена Детска градина „Априлче” гр. Априлци в Списъка на
средищните детски градини за учебната 2019/2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за средищна детска градина.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, становища или
предложения? Г-жо Колева, заповядайте.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, общински
съветници, гости, правя това изказване всяка година по едно и също време. Въпросът е
много важен за мен. Смятам, че трябва отново да го задам. Състоянието на
крайпътните пространства, говоря за канавките, са в ужасно състояние. Знаете добре,
че от такса смет има има процент, който трябва да се задели точно за тези зелени
площи и има възможност от къде да бъде финансирано, в края на краищата посочихте
и преходен остатък в местни дейности. Аз смятам, че не се работи по този въпрос. За
местните жители, които си плащат такса смет е обидно да минават по тези улици,
където е обрасло толкова много, че няма никаква видимост, а за гостите в Априлци е
разочароващо, че влизат в един курортен град, където пътищата са в много лошо
състояние. Влизайки в Априлци от табелата се вижда само „а” и „п”. Не може да се
види цялата табела. Знам, че няма достатъчно средства, но знам, че има машина и тя
трябва да се използва. Може би имате недостиг на хора, но ако трябва сключете
някакви договори с частни лица. Нека това нещо да се промени. Ужасно изглеждат
нашите пътища в общината. Първо за безопасността на движението и второ не е
красиво. Ние сме курортен град, признат от цяла България и просто изгледът не е
приятен. Опитайте се да направите нещо, за да изгледжа общината по – приветличо и
да покажем на хората, че ние държим на нашето родно място, да покажем, че то е
красиво и да посрещаме с удоволствие както чуждите хора, така и нашите граждани.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!
Председател
Инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Десислава Петровска
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