Протокол
Днес 26.08.2019г. от 08:30 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,
Начо Начев, Стелиян Нунев – членове
Отсъстват: Камен Славов, Пепа Колева, Бранимир Беров - членове
Присъстват още – д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, инж. Димитър
Кокошаров – Председател на Общински съвет Априлци, Добромир Теодосиев –
Директор на Дирекция „ФСДАПИО”, Тихомир Колев – общински съветник
М. Пенков: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, администрация,
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. 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.
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.
М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме за така предложения Дневен ред:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията 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.
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.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, писмото е относно
Отчет на бюджета на Община Априлци за 2019г. към 30.06.2019г. Предполагам сте
разгледали материалите. Нека дадем думата на г-н Теодосиев да Ви разясни.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, да дадем думата на г-н Теодосиев:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Д. Теодосиев: Уважаеми господа общински съветници, г-н Председател, г-н
Кмет, бюджетът на община Априлци за 2019г. е приет с Решение №517 по протокол
№55 от 01.02.2019г. на Общински съвет Априлци. Разработен е в съответствие с
изискванията на действащите нормативни актове, във връзка с разпоредбите на Закона
за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019г., Закона за публичните
финанси (обн. в ДВ бр.15 от 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г.), Решение №776 на
Министерски съвет от 30 октомври 2018г. за изменение и допълнение на Решение
№277 на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2019г. и Постановление №344 от 21.12.2018г.
на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2019г. Съобразени са нормативните изисквания, относно делегираните от държавата
отговорности и указания на Министерство на финансите с изх. № ФО-01 от
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15.01.2019г. и др. Взети са предвид и препоръките, дадени в консултативната
разработка на Националното сдружение на общините в Република България за
подпомагане на общините при съставяне и приемане на общинските бюджети за 2019г.
Общият размер на приходите по уточненият годишен план към 30.06.2019 г. на
бюджета на Община Априлци е 4170775лв., а отчетът 1447113лв. – 34,7% от годишния
разчет.
Отчетената събираемост на данъчни приходи към 30.06.2019 г. е в размер на
232031 лв. при уточнен годишен план 307800 лв. или 75,4 % изпълнение.
Отчетени са неданъчни приходи в размер на 343797 лв., при уточнен годишен
план 526580 лв. или изпълнението е 65,3 %.
Годишният план за целевите трансфери за капиталови разходи §31-13, е в размер
на 256300лв. Към 30.06.2019г. капиталови разходи с източник целева субсидия за
капиталови разходи не са извършвани и средства не са усвоени.
М. Пенков: Имате ли въпроси по тази точка? Няма.
М. Пенков: 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 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, да дадем думата на г-н
Теодосиев за разяснение.
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М. Пенков: В режим на гласуване сме, да дадем думата на г-н Добромир
Теодосиев:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се.
Д. Теодосиев: Уважаеми общински съветници, като цяло промените са
компенсирани в приходната и разходната част.
Поради постъпили дарения по банков път за провеждането на общински
празник „Тодоровден”, предлагам завишаване на приходната част по §45-01 – с 800 лв.,
съответно на разходната част в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”
§45-00 субсидии за организации с нестопанска цел с 800лв.
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 6092 лв. Неусвоените средства да бъдат разпределени
компенсирано в същата дейност както следва: §10-11 храна-2092 лв., §10-15 материали2000 лв., §10-30 текущ ремонт-2000 лв.
Предлагаме да отпадне от инвестиционната програма обект §51-00 ремонт на
улица „Радевска”, поради сключването на Административен договор №BG06RDNP0017.001-0070-C01 от 23.05.2019г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. „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
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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 3284 лв. да бъдат разходвани за обект: §52-01 Придобиване на
компютри и хардуер - 5 бр., в местна дейност 122 "Общинска администрация".
М. Пенков: Имате ли изказвания, предложения по тази точка?
С. Нунев: Желая ако е възможно една справка в инвестиционната програма кое
се увеличава, кое намалява.
Д. Теодосиев: Добре.
М. Пенков: Имате ли други изказвания, предложения? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, 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.:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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.
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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.
М. Пенков: Давам думата на г-н Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми общински съветници, г-н Кмет, 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.
При това положение се налага да се съобрази и диспозитива на решение на КС
№22/31.10.1995г. по конст. дело №25/1995г. – „когато Конституционният съд обяви за
противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон,
последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението
от влизане в сила на решението на съда.”
„Въвеждането на по – високи ставки за жилищни имоти, разположени на
територията на населено място или селищно образувание, включени в списък на
курортите в Република България, приеман от Министерски съвет, представлява
нарушаваща Конституцията делегация на изключителни правомощия на Народното
събрание. Данъкът върху недвижимите имоти е имуществен данък и като такъв се
определя въз основа на стойността на имота, независимо за какви нужди се използва
той. Поставянето на размера на ставката на данъка върху недвижимите имоти в
зависимост от функционалната употреба на имота представлява недопустимо съгласно
чл.60, ал.1 от Конституцията смесване на елементи на имуществените и подоходните
данъци.”
Следователно чл.15, ал.3 от Наредба за определянето и администрирането на
местните данъци на територията на община Априлци следва да се отмени, като
основанието за това е отмяната на чл.22 от ЗМДТ като противоконституционен текст.
М. Пенков: Имате ли въпроси, изказвания? Няма.
М. Пенков: 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 4 общински съветници
3 „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.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
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.
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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.
М. Пенков: Давам думата на г-н Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми общински съветници, г-н Кмет, 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. Тук имаме много оспорвани текстове, които са
незаконосъобразни. Също така предложението може да претърпи промени до
редовното заседание, понеже адвокатите ни не са с едно и също становище.
М. Пенков: Имате ли въпроси, изказвания, предложения? Няма.
М. Пенков: 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 4 общински съветници
3 „за”
0 „против”
1 „въздържал 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 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.
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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.
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.
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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;
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;
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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.
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.
11

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.

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

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Красимира Коева
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