Протокол
Днес 21.03.2017г. 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: Паулин Чорбаджийски – секретар, Начо Начев, Бранимир Беров,
Стелиян Нунев, Камен Славов - членове.
Отсъства: Пепа Колева-член.
Присъстват – Тихомир Колев, Младен Колев, инж.Димитър КокошаровПредседател на ОбС Априлци
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Стела Драганова
– Зам.кмет на община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на Община Априлци, Бойко
Митев- сп.”Общински имоти,земи и гори”,, Аделина Балджиева – ст. специалист
„Екология и Инспекторат”
Инж.Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, поради отсъствие
на председателят на комисията към часа, зададен по покана за провеждане на заседание
на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие,
евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни
връзки към ОбС Априлци, заседанието трябва да се води от секретаря на комисията –
Паулин Чорбаджийски.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми
колеги, откривам заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, образование,
икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални
дейности и международни връзки към ОбС Априлци. Проектът за дневен ред е:
1. Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински
съветник
2. Писмо с Вх.№ 361/15.03.2017г от Д-р Младен Пелов - Кмет на Община
Априлци относно Заявление с вх. № 302/09.03.2017 г. от Димитър Иванов
Димитров за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
3. Писмо с Вх.№ 359/14.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 222/22.02.2017 г. от Росица Стефанова
Стоянова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
П.Чорбаджийски: Има едно допълнение към дневния ред. Това е ДП-168
/21.03.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община Априлци относно Кандидатстване
с едно общо проектно предложение на Общините Троян и Априлци по процедура
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.” Предлагам това предложение да влезе като т.4 в проекта за дневен ред.
Има ли други предложения? Няма.
П.Чорбаджийски: Който е съгласен Предложение ДП-168 /21.03.2017г. от Д-р
Младен Пелов- Кмет на Община Априлци относно Кандидатстване с едно общо
проектно предложение на Общините Троян и Априлци по процедура BG16M1OP0022.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по
приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” да
стане т.4 от проекта за дневен ред, моля да гласува:
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Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж.Димитър Кокошаров: Щом вносителя на т.1 от дневния ред го няма – г-н
Тотю Ненов, тя не може да влезе в дневния ред. Уважаеми г-н председателствуващ
комисията , моля да имате в предвид , че т.1 е предложение за решение на ОбС и че
вносителят обезателно трябва да бъде на заседание, а не е писмо или информация.
Т.Колев: Може да е упълномощил някой.
Инж.Димитър Кокошаров: Да, така може да влезе.
Д-р Младен Пелов: Преди да се гласува дневния ред, аз може да обясня как
стоят нещата чисто процедурно.
инж.Димитър Кокошаров: Преди да се гласува дневен ред, някой ако иска може
да направи предложение от негово име да влезе в комисията подобно предложение за
решение.
П.Чорбаджийски: Колеги, г-н Пелов иска нещо да обясни по т.1 от
предложението за дневен ред.
Д-р Младен Пелов: Към настоящия момент това предложение компрометира
проведена обществена поръчка, по която изпълнителят е кандидатствал, бил е един
единствен и я спечелва на най-ниска цена , която той дава на билета. Към него момент ,
цената на горивото е била 2.70 лв за литър. Той при тази цена е преценил , че може да
изпълнява вътрешноградската транспортна схема, съгласно процедурата, която се
провежда от кмета от Закона за обществените поръчки. От този момент той има
коректни взаимоотношения с общината и изпълнява тази схема , дофинансирането,
което се полага от общината, той си го получава. От тук насетне всяко едно
финансиране , което се прави допълнително , то не е обозначено в документацията за
провеждане на конкурс. Което означава, че ако друг изпълнител има желание и при
тези условия е преценил, че икономически не е изгодно за него да участва и ние даваме
допълнително финансиране, което не е заложено в документацията на търга. Това,
което превозвачът иска , да бъде финансиран , е спечелил същата процедура, в която
декларира условията , че му е изгодно на цена 1 лев на билета и субсидията , което се
предвижда от републиканския бюджет, ние нямаме право да даваме допълнително
каквото и да било финансиране. И ще е коректно от негова страна, ако е сгрешил и ние
подходим добронамерено , той да поиска прекратяване на договора по взаимно
съгласие. И тогава ние ,ако не намерим изпълнител при тези условия , тогава
общинският съвет да вземе решение как и какъв бонус да бъде направен. Обаче, аз
тогава вече смятам , че трябва да има карти за деца, т.е да спрем училищните
автобуси,които пътуват във Видима и от Боевци нагоре, той да се ангажира с подходящ
транспорт да изпълнява основна градска линия и ние да си платим карти на децата и
той да я изпълнява както трябва. Това е вид възможност, но ако се стигне до там. Аз
съм убеден, че той не губи. Всеки един от вас може да си разчете финансовите
документи, те са ви приложени.
Инж.Д. Кокошаров: Има информация по този въпрос за 2015г. и 2016г. какво е
субсидирано от държавата.
Д-р Мл. Пелов: Едната субсидия е от 26 550 лв. за 2015 г, за 2016 г е 33 858лв.
Относно законността на процедурата- не можеш да избираш един изпълнител на найниска цена и той да иска дофинансиране на тази цена.
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П.Чорбаджийски: След тези обяснения аз предлагам в т.5 от дневния ред да
подложим на гласуване, съгласно чл.21, ал.2 Декларация , с която да декларираме, че
ОбС подкрепя на територията на общината да се запази и развие градският транспорт.
Това ми предложение е мотивирано и от предложението на г-н Ненов с Вх.№ 356,
където той си задава следния въпрос на себе си , на Вас и на всички колеги в ОбС. За
това правя следното предложение за решение на ОбС Априлци. На основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци декларира, че подкрепя на територията на
общината да се запази и развие градският транспорт. Имате ли други предложения за
дневния ред? Няма.
П.Чорбаджийски: Който е съгласен така направеното предложение да влезе като
т.5 от дневния ред , моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
4 „за”
1 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
П.Чорбаджийски: Който е съгласен с така предложения дневен ред с
допълнението, моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински
съветник
2. Писмо с Вх.№ 361/15.03.2017г от Д-р Младен Пелов - Кмет на Община
Априлци относно Заявление с вх. № 302/09.03.2017 г. от Димитър Иванов
Димитров за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
3. Писмо с Вх.№ 359/14.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 222/22.02.2017 г. от Росица Стефанова
Стоянова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
4. Предложение ДП-168 /21.03.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община
Априлци относно Кандидатстване с едно общо проектно предложение на
Общините Троян и Априлци по процедура BG16M1OP002-2.002
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.”
5. Декларация от Общински съвет Априлци за подкрепа на територията на
общината да се запази и развие градският транспорт
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 356/09.03.2017г. от Тотю Ненов Ненов – общински съветник
П.Чорбаджийски: Уважаеми господа съветници, в този случай щом го няма
вносителя на предложението , то не се разглежда, макар и да е в дневния ред.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 361/15.03.2017г от Д-р Младен Пелов - Кмет на Община Априлци
относно Заявление с вх. № 302/09.03.2017 г. от Димитър Иванов Димитров за
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Влиза М.Пенков.
Д-р Мл.Пелов: Постъпило е заявление за отпускане на парична помощ от Димитър
Иванов Димитров. В заявлението пише, че са необходими минимум 150 лева за
лабораторни изследвания.
П.Чорбаджийски: Имате ли питания , изказвания ? Всички знаем, че това е човек,
който се е грижил изключително много за обществото. Има ли изказвания? Няма.
П.Чорбаджийски: Който е съгласен с Писмо с Вх.№ 361/15.03.2017г от Д-р Младен
Пелов - Кмет на Община Априлци относно Заявление с вх. № 302/09.03.2017 г. от
Димитър Иванов Димитров за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение в
размер на 150 лв, моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
3 „за”
1 „против”
2 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване комисията не подкрепя проекта за решение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 359/14.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 222/22.02.2017 г. от Росица Стефанова Стоянова за
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Д-р Мл. Пелов: Критериите за отпускане на еднократна финансова помощ са
посочени. Лицето отговаря само на един от тях-срокът за подаване на документите.
П.Чорбаджийски: Въпроси има ли ? Няма. Който е съгласен с предложението, моля
да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
0 „за”
2 „против”
3 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване комисията не подкрепя проекта за решение.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-168 /21.03.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община Априлци
относно Кандидатстване с едно общо проектно предложение на Общините Троян и
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Априлци по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.”
П.Чорбаджийски: Има думата д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Става въпрос за проект по оперативна програма „Околна среда „ ,
върху който се работи от началото на годината с много скъсени срокове. Конкретно
въпросът е за изграждане на сепарираща инсталация и компостираща такава на
територията на община Троян. Вътре е посочено сумата да бъде съобразно
депонираните отпадъци в съотношение 9:1. Това е проект с много висока стойност за
изпълнение. ДДС е разход, който ще остане за сметка на общината и още около 50 000
лв ще бъдат съпътстващи разходи, които са необходими , които трябва да ги поеме
община Априлци. Защо е необходимо ?! Отложи се отново увеличаването на такса
Депониране , която в пъти ще нарасне , което ще доведе до увеличаване на такса Смет
на жителите на община Априлци ,ако ние не предприемем стъпки да се изгради
сепарираща инсталация и по този начин да се извърши предварително третиране на
отпадъци. Самата инсталация минава по една линия и се разделят хартия, пластмаса,
стъкло , по този начин това, което е разделено не отива за депониране , а се предава за
вторична обработка. Това ще носи приходи на регионалната организация и
количеството депониран отпадък ще намалее изключително много. Зеленият отпадък
също ще бъде отделен. Общото количество депониран отпадък намалява и увеличената
такса Смет ,която ще бъде такса Депониране , която ще бъде ,няма да доведе на голямо
увеличение на такса Смет на жителите на общината.
Ад. Балджиева: При изпълнение на целите ,таксите за депониране се намаляват.
Съгласно наредбата те всяка година се покачват, за тази година беше предвидено да са
47 лв на тон. Изчисленията имат 2 компонента. Единия по чл.60 от Закона за
управление на отпадъците, която е за след експлоатационни грижи на депото, заделят
се средства, които да бъдат използвани за мониторинг след закриване на депото, а
другия компонент е чл .64 ,който има за цел да ограничи депонирането на отпадъците.
България е подписала споразумение кум ЕС до 2020 г. да намали количеството на
депонираните отпадъци с 50 % , съгласно депонираните отпадъци през 2012г. За
общините , които изпълнят целите си тези такси ще бъдат намалени. Те предвиждат за
2017 г. – 40 лв, 2018г. - 45лв, 2019г. – 57 лв. и за 2020 г и всяка следваща по 95 лв.
Другото отчисление ще бъде около 5-6 лева за след експлоатационни грижи и има още
една компонентка, която е включена към таксата за депониране , това е за
експлоатация на депото. Там таксите скачат много.
Инж.Д.Кокошаров: Какво е позитивното виждане на този проект?
Д-р Мл. Пелов: Ще има около 20 работни места. Тук става въпрос за таванна цена.
Още не са готови конкретните цифри, надяваме се да падне цената.
П.Чорбаджийски: Има ли други мнения , изказвания ? Няма. Който е съгласен с
Предложение ДП-168 /21.03.2017г. от Д-р Младен Пелов- Кмет на Община Априлци
относно Кандидатстване с едно общо проектно предложение на Общините Троян и
Априлци по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.” , моля да гласува:
Гласували общо 6 общински съветника
6 „за”
0 „против”
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0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет – Априлци,
РЕШИ:
1. Възлага на кмета на община Априлци, съвместно с кмета на община
Троян, да кандидатстват с едно общо проектно предложение пред Министерство
на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020), съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, насочено към проектиране и
изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани
биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за
управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и
Априлци, на обща стойност до 5 200 000 лв. без ДДС, при собствено участие на
общините Троян и Априлци в размер до 10 % от общите допустими разходи, не
повече от 520 000 лв., разпределено в съотношение 90% към 10%.
2. Изразява съгласие за неприсъединяване на Община Априлци към друго
регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на
проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на
средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 по цитираната процедура.
3. Дава съгласие средствата за покриване на първоначалните допустими
разходи по проекта, припадащи се на Община Априлци, преди средствата да бъдат
възстановени от ОПОС 2014-2020 да бъдат осигурени от отчисленията по чл.20 от
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
4. Дава съгласие средствата за осигуряване на собствения принос по
проекта, в частта на дела на Община Априлци, да бъдат осигурени от
отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци.
5. Дава съгласие средствата за покриване на допустими разходи по проекта,
които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020, както и за покриване на
недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта, в т.ч. ДДС, да
бъдат поети от бюджета на Община Априлци за времето на изпълнение на
проекта, съобразно дяловото разпределение на отговорностите, посочено в т.1 от
настоящото решение.
6. Дава съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от
„Фонд за органите за местно самоуправление – ФЛАГ“- ЕАД, в случай на
необходимост, с цел обезпечаване на необходимите средства за покриване на
разходите по проекта, припадащи се на Община Априлци, като конкретните
параметри ще бъдат предложение за обсъждане при одобряване на проекта за
финансиране и в случай, че се счете за необходимо ползването на кредит.
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7. Изградената със средства по цитираната процедура по ОПОС 2014-2020
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска
собственост/ съсобственост, както следва:
а) необходимата съпътстваща инфраструктура към инсталациите –
собственост на Община Троян;
б) останалата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество –
съсобственост на Община Троян и Община Априлци, съобразно дяловото
разпределение на отговорностите, посочено в т.1 от настоящото решение.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Декларация от Общински съвет Априлци за подкрепа на територията на общината
да се запази и развие градският транспорт
П.Чорбаджийски: Предлагам да гласуваме декларация, която да предложим на
заседанието на ОбС. На основание чл. 21 ,ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци за
подкрепа на територията на общината да се запази и развие градският транспорт .
Въпроси има ли ?
Ст.Нунев: Тази декларация за мен е обидна .Тъй като всички сме декларирали
намеренията си за градски и междуградски транспорт . Такава дилема не съществува „
Да го има или не ?„ . Всички сме го декларирали в предизборните си обещания , че
всеки е „за” градски транспорт.
П.Чорбаджийски: Други мнения , изказвания има ли ? Който е съгласен с
декларацията , моля да гласува:
Гласували общо 5 общински съветника
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията реши:
Общински съвет Априлци подкрепя на територията на общината да се запази
и развие градският транспорт.
П.Чорбаджийски: Поради изчерпване на Дневния ред закривам заседанието.

Секретар
Инж.Паулин Чорбаджийски

Протокол
Кристина Колева
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