ПРОТОКОЛ № 24
Днес 30.03.2017 г. от 13.30 часа се проведе заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Бранимир Беров, Начо
Начев, Паулин Чорбаджийски, Младен Колев, Пепа Колева, Тихомир Колев, Стелиян
Нунев, Тотю Ненов , Камен Славов.
Присъстват още – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова
– Секретар на Община Априлци, Росица Дочева – Кметски наместник на с.Драшкова
поляна, Мария Попова- Кмет на с.Скандало
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, общинска администрация, откривам редовното заседание на Общински съвет на
30.03.2017г.
Инж. Д. Кокошаров: Преди да зачета проекта за дневен ред има едно постъпило
предложение от кмета на общината за днес. Това е предложение ДП-169/29.03.2017г.
от д-р Младен Пелов-Кмет на община Априлци относно Изработване на
лесоустройствен проект /ЛУП/ на горските територии собственост на община
Априлци. И само за сведение ви информирам, че има един Протест от Окръжна
прокуратура Ловеч чрез ОбС до Административен съд Ловеч, т.е. ще бъде заведено
дело срещу ОбС по Наредба №16. Има точки, които са отпаднали - чл.2,ал.1, т.4 и
чл.4,ал.1, т.4 и т.5., съгласно закона са отпаднали и прокуратурата завежда дело. Няма
как да ги отменим, чрез делото ще бъдат отменени. Имате ли предложения за
попълване на дневния ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен Предложение ДП-169/29.03.2017г. от д-р
Младен Пелов-Кмет на община Априлци относно Изработване на лесоустройствен
проект /ЛУП/ на горските територии собственост на община Априлци да влезе в
дневния ред като т.14, моля да гласува:
Гласували 11 общински съветника
9 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.

Инж. Д. Кокошаров: Проектът за дневен ред е следния:
1. Предложение ДП – 161/24.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отчет на Общинска програма за опазване на околната среда и
Общинска програма за управление на отпадъците
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. Предложение ДП – 162/08.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот
4. 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.
5. Предложение ДП – 163/10.03.2017г. 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.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлен
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имот с идентификатор 52218.822.486 по кадастралната карта на гр.Априлци,
местност „Ломът-Илчовото” , във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди
Предложение ДП – 165/16.03.2017г. 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.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлен
имот с идентификатор 52218.794.4 по кадастралната карта на гр.Априлци,
местност „Сенковица-Кольовийно, във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди
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.”
Предложение ДП – 164/10.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Информация за изпълнение на Краткосрочна програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци
Предложение ДП-166/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община
Априлци относно Извършване на санитарни сечи и продажбата на стояща
дървесина на корен в имоти частна общинска собственост на община Априлци
Предложение ДП-167/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община
Априлци относно Придобиване собственост върху язовир в община Априлци
Писмо с Вх.№ 367/17.03.2017г. от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян
относно Борбата с престъпността, осигуряване на обществения ред и
безопасност на движението на територията на Община Априлци през 2016г.
Декларация от Общински съвет Априлци за подкрепа на територията на
общината да се запази и развие градският транспорт
Проект на Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на
жители на Община Априлци
Предложение ДП-169/29.03.2017г. от д-р Младен Пелов-Кмет на община
Априлци относно Изработване на лесоустройствен проект /ЛУП/ на горските
територии собственост на община Априлци
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с така предложения дневен ред и
допълнен с Предложение ДП-169, моля да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП – 161/24.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Отчет на Общинска програма за опазване на
околната среда и Общинска програма за управление на отпадъците
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. Предложение ДП – 162/08.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Промяна характера на собствеността на
поземлен имот
4. 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.
5. Предложение ДП – 163/10.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Процедура по допускане изработване на
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУППРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията за поземлен имот с идентификатор 52218.822.486 по
кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Ломът-Илчовото” , във
връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди
6. Предложение ДП – 165/16.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Процедура по допускане изработване на
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУППРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията за поземлен имот с идентификатор 52218.794.4 по
кадастралната карта на гр.Априлци, местност „СенковицаКольовийно, във връзка с промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди
7. 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.”
8. Предложение ДП – 164/10.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Информация за изпълнение на Краткосрочна
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива и Дългосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
Община Априлци
9. Предложение ДП-166/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община
Априлци относно Извършване на санитарни сечи и продажбата на
стояща дървесина на корен в имоти частна общинска собственост на
община Априлци
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10. Предложение ДП-167/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община
Априлци относно Придобиване собственост върху язовир в община
Априлци
11. Писмо с Вх.№ 367/17.03.2017г. от Радостина Петкова – Началник РУТроян относно Борбата с престъпността, осигуряване на обществения
ред и безопасност на движението на територията на Община Априлци
през 2016г.
12. Декларация от Общински съвет Априлци за подкрепа на територията
на общината да се запази и развие градският транспорт
13. Проект на Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи
на жители на Община Априлци
14. Предложение ДП-169/29.03.2017г. от д-р Младен Пелов-Кмет на община
Априлци относно Изработване на лесоустройствен проект /ЛУП/ на
горските територии собственост на община Априлци
15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 161/24.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно
Отчет на Общинска програма за опазване на околната среда и Общинска програма за
управление на отпадъците

Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински
съветници, гости, предложението е относно Отчет на Общинска програма за опазване на
околната среда и Общинска програма за управление на отпадъците. Съгласно чл.79, ал.5 от
Закона за опазване на околната среда и чл.52 от Закона за управление на отпадъците,
Кмета на общината ежегодно внася в общинския съвет годишен отчет за изпълнението
на Общинската програма за опазване на околната среда и програмата за управление на
отпадъците, като отчетите се изпращат за информация и на съответната регионална
инспекция по околната среда и водите до 31 март на следващата година. Съгласно
чл.52, ал.2 от Закона за управление на отпадъците Програмата за управление на
отпадъците е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда.
В тази връзка е направен и проект за решение. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията да изяви становището.
Бр.Беров: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги
Общински съветници , становището на комисията от гласували общо 4/четири/
общински съветника - четири „за” , нула „против” и нула „въздържали се”, подкрепи
решението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж.Д.Кокошаров: Който е съгласен с Предложение ДП-161/24.02.2017г.,
моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №289
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема годишния отчет на Общинска програма за опазване на околната среда и
програма за управление на отпадъците за 2016 год.

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.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински съветници, гости,
постъпило е заявление от Димитър Иванов Димитров за отпускане на еднократна
финансова помощ за лечение. За да може да се освидетелства пред ТЕЛК са му
необходими 150 лв. , с които той не разполага. И в тази връзка на основание чл.21 ,
ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.5,ал.1,т.3 от Правилника за отпускане на еднократни
финансови помощи на жители на община Априлци, приет с решение № 246 от
27.06.2013г. на Общински съвет Априлци, приложно внасяме за разглеждане този
материал в ОбС. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля за становище секретаря на комисията.
П.Чорбаджийски: Становище на комисията – гласували 6/шест/ общински
съветника, от които три „за”, един „против” и двама „въздържали се”, предложението
не се прие.
Инж. Д. Кокошаров:Имате ли изказвания по този въпрос?
П.Чорбаджийски: Съгласно Правилник за отпускане на еднократни финансови
помощи, в чл.5,ал.2 са разписани изискванията, на които трябва да отговаря
кандидатстващият и те се доказват с попълване на декларация от негова страна. Такава
декларация няма , това означава , че документите не са окомплектовани и смятам, че
дори не можем да разглеждаме предложението.
Инж. Д. Кокошаров: То е внесено като писмо, не като проект за решение. Ако
няма други предложения, гласуваме становището на комисията. Има ли изказвания?
Няма. Сега изпадаме в един казус. Не е проект за решение, а е писмо, което
администрацията не посочва да бъде отпуснато или не, само го препращат. Комисията
не подкрепя предложението. Аз правя едно лично предложение. Предлагам да бъдат
отпуснати 150лв. за лечението на Димитър Иванов Димитров, тъй като в момента няма
нито в предложението на кмета, нито в предложението на комисията сумата за
отпускане. Други предложения има ли? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да бъдат отпуснати 150лв. за лечението на
Димитър Иванов Димитров, моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
9 „за”
1 „против”
1„въздържал се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 290
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 150/сто и
петдесет/ лева на Димитър Иванов Димитров за лечение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 162/08.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението касае училището в
кв.Зла река. Съгласно Акт за публична общинска собственост № 159/19.12.2016 г.,
Община Априлци е собственик на Застроен урегулиран поземлен имот включен в УПИ
І-87, кв. 9, с идентификатор 52218.512.12, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “За друг
обществен обект, комплекс”, с площ от 9116 кв.м., по КККР на гр. Априлци, кв. Зла
река, обл. Ловеч, застроен с: Масивна 2 етажна сграда за образование, с идентификатор
52218.512.12.1, със застроена площ 356 кв.м., построена през 1966 година, полу
масивна 2 етажна сграда за образование, с идентификатор 52218.512.12.2 със ЗП 401
кв.м., построена през 1942 година и масивна 1 етажна сграда за образование, с
идентификатор 52218.512.12.3 със ЗП 27 кв.м., построена през 1966 година.Предвид
това, че имотът е престанал да изпълнява предназначението си и това че сградите са в
изключително тежко състояние, за които са необходими значителни средства за
ремонт. В тази връзка е и направеният проект за решение. Преминаване на сградата от
публична в частна общинска собственост и от там насетне да знаем дали има волята на
ОбС за продажба или друго предназначение на сградата. Дали да се работи в тази
посока, има интерес към този имот. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
Бр.Беров: Становище на комисията – гласували 4/четири/ общински съветника,
от които четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, предложението се приема.
Инж. Д. Кокошаров: Други предложения има ли? Няма. Правя едно
разяснение. Съгласно Закона за общинската собственост в чл.6,ал.1 , т.3 решенията на
ОбС от публична собственост в частна общинска собственост се взимат с 2/3 от общия
брой общински съветници. Това е 7,33, което означава 8 гласа „за” . Изказвания ,
питания има ли ? Няма. В режим на гласуване сме. На основание чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
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Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 291
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.3 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост - Застроен урегулиран поземлен
имот включен в УПИ І-87, кв. 9, с идентификатор 52218.512.12, с ТПТ
“Урбанизирана”, с НТП “За друг обществен обект, комплекс”, с площ от
9116 кв.м., по КККР на гр. Априлци, кв. Зла река, обл. Ловеч, застроен с:
Масивна 2 етажна сграда за образование, с идентификатор 52218.512.12.1,
със застроена площ 356 кв.м., построена през 1966 година, полу масивна 2
етажна сграда за образование, с идентификатор 52218.512.12.2 със ЗП 401
кв.м., построена през 1942 година и масивна 1 етажна сграда за
образование, с идентификатор 52218.512.12.3 със ЗП 27 кв.м., построена
през 1966 година.
2. Промяната на собствеността от публична в частна да се отрази с
утвърждаването на нов акт за частна общинска собственост
ПО ЧЕТВЪРТА 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.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, предложението е окомплектовано,може да
видите материалите. Аз нямам какво да кажа по този въпрос.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински
съветници, уважаеми г-н Кмет, становището на комисията е от общо 5/пет/ гласували
общински съветника – нула „за”, двама „против” и три „въздържали се” не прие
предложението .
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Инж.Д.Кокошаров: Други изказвания ? Няма. Който е съгласен да бъде
отпусната сумата от 500 лв за новородено дете на Росица Стоянова Стоянова, моля да
гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
0 „за”
7 „против”
4 „въздържали се”. Не се приема.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 163/10.03.2017г. 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.1 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор
52218.822.486 по кадастралната карта на гр.Априлци, местност „ЛомътИлчовото”, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми господа общински съветници, В община Априлци е
постъпило заявление с вх.№236/27.02.2017г. от Стефан Иванов Стефанов с искане за
допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за
поземлен имот с идентификатор 52218.822.486 по
кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Ломът-Илчовото”, собственост на
Стефан Иванов Стефанов, съгласно нот.акт №176,том I, нот.дело №131, вписан с
вх.рег.№ №304/ 2014г. на Служба по вписвания гр.Троян.Към заявлението са
приложени: нот.акт №176,том I, нот.дело №131, вписан с вх.рег.№ №304/ 2014г. на
Служба по вписвания гр.Троян, скица на имота издадена от СГКК Ловеч с №15311463/28.06.2016г., Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и проект-предложение за
изработване на ПУП-ПРЗ . Поземлен имот с идентификатор 52218.822.486 по
кадастралната карта на гр.Априлци представлява незастроен терен, земеделска земя,
местност „Ломът-Илчовото”, с начин на трайно ползване –ливада, с площ от 2033
кв.м. Съгласно техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя и
проект - предложение на плана за застрояване и регулация, инвестиционните
намерения на собственика са за изграждане на жилищна сграда, при обособена
устройствена зона –„Жилищна зона с малка височина” /Жм/, с показатели : височина –
до 10м; плътност на застрояване – до 60% ;коефициент на интензивност – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно. В предвид на това е
напревен и проекта за решение. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, становището на комисията е от общо 4/четири/ гласували
общински съветника – четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания? Няма. Съгласно чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА :
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Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №292
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.3,
чл.18 и чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, ал.1 и
ал.2 от Правилник за приложение на Закона за опазване на земеделските земи/
ППЗОЗЗ/, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
52218.822.486
по кадастралната карта на кв.Острец, гр.Априлци, земеделска
земя-ливада, собственост на Стефан Иванов Стефанов, съгласно нотариален акт
№176,том I, нот.дело №131, вписан с вх.рег.№ №304/ 2014г. на Служба по
вписвания гр.Троян, като имота се отрежда „За жилищно строителство”,
съгласно техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя,
при обособена устройствена зона –„жилищна зона с малка височина” /Жм/, с
показатели : височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент
на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване –
свободно.
2.Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя като ограничителната линия на застрояване
към полски път с идентификатор 52219.922.97 се установи на разстояние 4,5м от
него на основание чл.60 от ЗУТ.
3.При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, 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.
4.Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108, ал.2 от
ЗУТ. В схемите да се нанесат съществуващите комуникации и застрояването да
се съобрази с тях.
5.В случай, че довеждащата инфраструктура преминава през земеделска или
горска територии, да се проведе съответната процедура за трасетата /при
необходимост/.
6.Проектът да е придружен с решение по чл.93, ал.3 от ЗООС за
необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ гр.Плевен и оценка за
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно
чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.
7.Изработването на ПУП да бъде за сметка на заинтересуваните лица
/чл.124а, ал.5 от ЗУТ/.

9

8.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 ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП – 165/16.03.2017г. 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.1 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор
52218.794.4 по кадастралната карта на гр.Априлци, местност „СенковицаКольовийно, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, В община Априлци е постъпило
заявление с вх.№АУ-03-02313/09.03.2017г. от Стелиян Николаев Андреев с искане за
допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за
поземлен имот с идентификатор 52218.794.4 по
кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Сенковица-Кольовийно”, собственост
на Стелиян Николаев Андреев, съгласно нот.акт №151,том VIII, нот.дело №1734,
вписан с вх.рег.№ 2325/2004г. на Служба по вписвания гр.Троян.
Към заявлението са приложени: Нот.акт №151,том VIII, нот.дело №1734, вписан с
вх.рег.№ 2325/2004г. на Служба по вписвания гр.Троян, скица на имота издадена от
СГКК Ловеч с №15-85789/27.02.2017г., Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и
проект-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ .
Поземлен имот с идентификатор 52218.794.4 по кадастралната карта на
гр.Априлци представлява незастроен терен, земеделска земя, местност „СенковицаКольовийно”, с начин на трайно ползване –ливада, с площ от 2786 кв.м. Съгласно
техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя и проект предложение на плана за застрояване и регулация, инвестиционните намерения на
собственика са за изграждане на жилищна сграда, при обособена устройствена зона
–„Жилищна зона с малка височина” /Жм/, с показатели : височина – до 10м; плътност
на застрояване – до 60% ;коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40%; застрояване – свободно. Предвид започнатата процедура е и изготвен
съответния проект за решение.Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, становището на комисията е от общо 4/четири/ гласували
общински съветника – четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се” приеха
предложението на кмета.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания? Няма. Който е съгласен с Предложение
ДП -165, моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №293
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.3,
чл.18 и чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, ал.1 и
ал.2 от Правилник за приложение на Закона за опазване на земеделските земи/
ППЗОЗЗ/, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
52218.794.4 по кадастралната карта на кв.Острец, гр.Априлци, земеделска земяливада, собственост на Стелиян Николаев Андреев, съгласно нотариален акт
№№151,том VIII, нот.дело №1734, вписан с вх.рег.№ 2325/2004г на Служба по
вписвания гр.Троян, като имота се отрежда „За жилищно строителство”,
съгласно техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя,
при обособена устройствена зона –„жилищна зона с малка височина” /Жм/, с
показатели : височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент
на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване –
свободно.
2.Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя .
3.При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на
ЗУТ, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, 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.
4.Проектът да включва необходимите графични материали по
чл.108, ал.2 от ЗУТ. В схемите да се нанесат съществуващите комуникации и
застрояването да се съобрази с тях.
5.В случай, че довеждащата инфраструктура преминава през
земеделска или горска територии, да се проведе съответната процедура за
трасетата /при необходимост/.
6.Проектът да е придружен с решение по чл.93, ал.3 от ЗООС за
необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ гр.Плевен и оценка за
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно
чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.
7.Изработването на ПУП да бъде за сметка на заинтересуваните лица
/чл.124а, ал.5 от ЗУТ/.
8.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.
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ПО СЕДМА 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
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.”
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, искам да внеса едно уточнение. В проекта за
решение на втория ред да се чете”ОбС Априлци”, а не „ОбС Троян”. Предложението е
за кандидатстване съвместно на двете общини Троян и Априлци, които имат общо
регионално сметище оперативна програма Околна среда за предварително третиране
на отпадъците, което включва тяхното сепариране, т.е. разделяне на хартия, пластмаса,
стъкло… които вторично да могат да бъдат използвани и по този начин да намалее
общото количество на депонираният отпадък. Идеята на предложението- таксата за
депониране се очаква да се увеличи десетократно., което ще доведе до увеличаване
нейния размер за населението. В същото време освен сепарираща инсталация , ще бъде
изградена и компостираща такава, в която попадналия в общия отпадък зелена
растителност ще бъде отделяна и компостирана и получения продукт ще бъде влаган
върху зелените площи на съответните общини за постигане на целите, които са
заложени в проекта. Съотношението на депонирането на отпадъка е 10:1 , така е
съобразено и финансовото участие на двете общини , което никак не е малко. Около
100 хил.лв. ДДС, което за настоящия момент няма да бъде възстановено на общините.
От нашия бюджет в посока съфинансиране на този проект ще изтекат около 150 хил.лв.
Тези суми са съобразени с максималния разход, ще започне проектиране и няма да
нарастват, биха могли да намаляват.Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
П.Чорбаджийски: Становището на комисията е от общо 6/шест/ гласували
общински съветника – шест „за”, нула „против” и нула „въздържали се” приеха
предложението.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания? Няма. На основание чл.21, ал.1, т.6 и
т.10 и т.23 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветника
11„за”
0 „против”
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0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №294
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
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параметри ще бъдат предложение за обсъждане при одобряване на проекта за
финансиране и в случай, че се счете за необходимо ползването на кредит.
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 ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП – 164/10.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Информация за изпълнение на Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива и Дългосрочна
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Дами и господа, В съответствие с разпоредбите на чл.10,
ал.3 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, приложено Ви
предоставяме попълнена форма за предоставяне на информация от кметовете на
общини, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗЕВИ за 2016 година, относно изпълнението на
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива и Дългосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци, приети с
Решение № 439 от Протокол № 55/30.09.2014г. на ОбС Априлци. В тази връзка е и
направения проект за решение. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Становището на комисията е от общо 4/четири/ гласували общински
съветника – четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се” прие предложението.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания? Няма. На основание чл.21, ал.1, т.24 от
ЗМСМА , моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
10„за”
0 „против”
1„въздържал се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №295
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема предоставената информация, относно изпълнението на Краткосрочна
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци за 2016г.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-166/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община Априлци
относно Извършване на санитарни сечи и продажбата на стояща дървесина на корен
в имоти частна общинска собственост на община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н Председател , общински съветници, През лятото
на 2016 г., няколко подотдела иглолистни насаждения от горските територии
собственост на Община Априлци частично или изцяло бяха нападнати от вредителя
върхов корояд.
След извършване проверка на място на нападнатите иглолистни насаждения от
страна на общинска администрация и представител на РДГ – Ловеч, бяха изготвени
документи за съгласуване и одобряване от РИОС-Плевен и РДГ – Ловеч за извършване
на санитарни сечи в подотделите за предотвратяване на разпространяването на
вредителя. Към днешна дата необходимите документи за извършване на санитарните
сечи са съгласувани и одобрени от нормативно определените държавни инстанции, в
резултат на което нападнатите от вредителя дървета - иглолистни култури бяха
измерени, маркирани и от лицензиран лесовъд са изготвени сортиментни ведомости.
Количествата дървесина по сортименти на подотделите са нанесени в колони 5,
8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 и общо в колона 32 на Приложение № 1.
Част от подотделите в Приложение № 1 са групирани в отделни общи
позиции за участие в публичния търг, в съответствие на технологията за добив
на дървесината и най вече от това, че добитата дървесина от тях ще се
извозва до един и същ временен склад/рампа/.
След направено задълбочено проучване 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 са изчислени
начални тръжни цени по сортименти и общо за целия подотдел описани в колони 6, 9,
12, 18, 21, 24, 27, 33 и 34 на Приложение № 1. В предвид на гореизложеното,
необходимостта от допълнителни приходи за изпълнение приходната част на
общинския бюджет за 2016 г. Е и представеният проект за решение, благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Становището на комисията е от общо 4/четири/ гласували общински
съветника – три „за”, нула „против” и един „въздържал се” , прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Въпроси има ли , питания , изказвания? Няма. На
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „въздържал се”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „въздържал се”
Стелиян Нунев – „въздържал се”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
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Гласували общо 11 общински съветника
7 „за”
0 „против”
4 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 296
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. Да се проведат санитарни сечи в подотдели попадащи в имоти частна
общинска собственост и в ПИ с идентификатор 52218.512.223 съгласно
Приложение 1 .
2. 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/и/ със спечелилия /те/ участник /ци/ за подотдели: 210”т”, 202”ж”,
114”в2”, 114”д2”, 114”е2”, 55”а” и в ПИ с идентификатор 52218.512.223
-

За подотдели: 114”в2”, 114”д2”, 114”е2”е” - се подава общо предложение за
участие в публичния търг

3. Определя начални тръжни цени без ДДС по дървесни видове и сортименти
съгласно колони 6, 9, 12, 18, 21, 24 и 27, на един плътен куб.м. и на целия
подотдел/подотдели съгласно колони 33 и 34 от Приложение 1.
П
риложение 1 е неразделна част от това Решение.
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-167/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община Априлци
относно Придобиване собственост върху язовир в община Априлци
Инж.Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, на територията на община Априлци
се намира яз.„Черешов дол“ с площ от около 15 дка и приблизителен обем от
50 000 куб.м. Имаме преписка с областна администрация където те ни
известяват, че ако не предприемем мерки да актуваме язовира като общинска
собственост, те ще откопаят стената и ще преустановят неговото
съществуване. В тази връзка е направеният проект за решение. Язовира е
стената и водната площ,той не включва имотите , които се намират под него.
Не е проблем чисто юридически част от тези имоти да бъдат заляти и
взависимост от неговата пълнота да бъде използван. Риболовна дружинка
Априлци се грижи и стопанисва този язовир , те направиха временния
изпусквател, те възстановиха основния изпусквател, язовира беше прехвърлен
от предаварийно състояние в друга по–ниска категория на опасност. Към
настоящия момент може да бъде завиряван и да се използва. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр.Беров: Становището на комисията е от общо 4/четири/ гласували общински
съветника – четири„за”, нула „против” и нула „въздържали се” , прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос?
Мл.Колев: Предлагам 10 минути почивка.
Почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието. Подлагам на гласуване ДП – 167.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА :
Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”

Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 297
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС и чл.5 от
НРПУРОИ , Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Изразява съгласие за придобиване право на собственост върху
язовир „Черешов дол”, както и имоти и части от тях, попадащи в чашата
на язовира;
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да предприеме всички
необходими правни и технически действия за придобиване право на
собственост върху язовир „Черешов дол”.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 367/17.03.2017г. от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян относно
Борбата с престъпността, осигуряване на обществения ред и безопасност на
движението на територията на Община Априлци през 2016г.
Инж. Д. Кокошаров: Господа общински съветници, който е съгласен да отложим
точката за по-късно или да стане последна точка от дневния ред на заседанието т.е.
преди т. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, защото в
момента госпожа Петкова докладва справката си пред ОбС Троян и като свърши там
ще я докладва при нас . Който е съгласен с това предложение, моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Декларация от Общински съвет Априлци за подкрепа на територията на общината
да се запази и развие градският транспорт
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
П.Чорбаджийски: Уважаеми дами и господа, становището на комисията е от
общо 5/пет/ гласували общински съветника – пет„за”, нула „против” и нула
„въздържали се” , с това комисията подкрепи на територията на община Априлци да се
запази и развие градският транспорт. Предлагам тази декларация да бъде формулирана
по следния начин: Декларация : Общински съвет Априлци подкрепя на територията на
общината да се запази и развие градският транспорт.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Чорбаджийски, разбирам текста на декларацията е
следният: Общински съвет Априлци подкрепя на територията на общината да се запази
и развие градският транспорт.
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Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания, питания ? Няма. В режим на гласуване
сме. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , който е съгласен, моля да гласува:

Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 298
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Априлци приема
ДЕКЛАРАЦИЯ:
Общински съвет Априлци подкрепя на територията на общината да се запази и
развие градският транспорт.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Проект на Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на
Община Априлци
Инж.Д.Кокошаров: Г-н Чорбаджийски, заповядайте.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги.Първо искам да
изложа мотивите, с които започнахме заседанията на Временната комисия.
На
първото заседание стъпихме на тези мотиви и после ще ви дам на кратко кои са
измененията, които сме приели.Мотивите бяха следните:
1. Поради неблагоприятната демографска ситуация е необходимо повишаване на
установената сега помощ от 500 лева за новородено дете. Но тъй като при раждането
на дете, родителите получават еднократна финансова помощ от държавата, а и от
някои работодатели, то рационално е тази помощ да се раздели на два транша - при
раждането на детето и при записването му в I клас на общинското училище, тъй като
разходите на родителите при започване на училище от децата им не са малки. Тоест
налага се да се добави в чл.3 допълнителна точка, регламентираща еднократната
помощ при записване на дете в I клас.
2. Необходимо е да се разшири достъпът на родителите за помощ на новородените им
деца, като отпаднат някои вече остарели и ненужни изисквания към тях, т.е. да се
съкратят някои от изискванията по чл.5,ал.1,т.1 и се добави още една точка с
изисквания за отпускането на помощ при записването на дете в I клас.
3.Необходимо е да бъдат заложени условия, гарантиращи социалната отговорност и
съпричастност на гражданите, както и да бъдат заложени допълнителни гаранции
срещу злоупотребата със социални помощи. Това налага изменение на чл.5, ал.2 като
се добавят допълнителни изисквания към кандидатите за помощ.
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Наред с това е необходимо сумите за подпомагане да бъдат осъвременени, както и
условията за тяхното получаване – наложителни са изменения в чл.9,ал.1 и в
декларацията (Приложение 2) към правилника.
4.Също така е необходимо да се заложи възможност за премииране на отделни
граждани или групи от граждани за особени заслуги. Последното налага включване на
нов регламентиращ член.
Измененията, набелязани в нашия проект спрямо стария правилник са следните: в
чл.1,ал.2 се добавя във втория ред „При записване на дете в първи клас”; в чл.3
въвеждаме т.2 ЕФП за записване на дете в първи клас; въвежда се чл.4 – „За
изключителни заслуги на граждани” ; чл. 4,5 и 6 си изменят номерацията, чл.4 става
чл.5, чл.5. става чл.6, чл.6 става чл.7, като в т.1 са измененията – вече единият от
родителите трябва да е с постоянен адрес; друго изменение – двамата родители да са с
настоящ адрес най-малко от 6 месеца ; въвежда се т.2 за ЕФП за дете, тук изискването
не е 5 години, а 3; в ал.2 се добавя т.3 да не са получавали финансова помощ на същото
основание от друг орган или институция; т.9 касаеща безработните и т.10 да нямат
финансови задължения ; в ал.3 се въвежда т.6 ; ЕФП за дете става 600 лева , като се
разделя на 300+300 ; в раздел Финансиране в т.1 е 300 лв., в т.2 още 300 лв.; вдига се
еднократната помощ за пожари, животоспасяващи операции „ до 300лв.” ;
финанасирането по чл.4 за заслугите на гражданите също да бъде „до 300 лв.” Това са
основните изменения.
Инж.Д.Кокошаров: Това е становището на комисията. Изказвания , питания има
ли ?
Ст.Нунев: Уважаеми колеги , имам само един въпрос и той е свързан с това
съгласувано ли е с юрист , а имам в предвид следното… ние ще гласуваме промяна в
чл.5 , понеже най-много ни касае той, в същото време в новия проект за изменение
чл.5 става чл.6 . Понеже гледам , че има съгласувано с юрист, а не е подписано.
Съгласувано ли е ,защото по този начин се разваля цялата структура на членовете. По
принцип като се прави промяна в закон или се измисля чл. 4а примерно… и като
отпадне член се отразява в страни като отпаднал, а не се променя цялата номерация на
членовете.
Инж.Д.Кокошаров: Имаме проект на Правилник. Не само изменението, нов
проект. Това не е изменение на стария, нов проект е това.
Ст.Нунев: Но комисията е гласувала промяна в чл.5…
Инж.Д.Кокошаров: Съгласен съм, има разминаване. Аз предлагам да прекратим
разглеждането на тази точка. И правя следното предложение: На основание
чл.21,ал.1,т.1 и чл.48 от ЗМСМА ОбС Априлци продължава мандата на действие с един
месец на Временна комисия , създадена с решение №277/26.01.2017г. от Протокол 21
на ОбС Априлци.
Инж.Д.Кокошаров:Други мнения има ли по въпроса? Няма. Който е съгласен с
така направеното предложение от мен , моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 299
На основание чл.21,ал.1,т.1 и чл.48 от ЗМСМА ОбС Априлци
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РЕШИ:
Продължава мандата на действие с един месец на Временна комисия , създадена с
решение №277/26.01.2017г. от Протокол 21 на ОбС Априлци.
Влизат Б.Митев- сп. „Общински имоти, земи и гори”, Аделина Балджиева – ст. спец.
„Екология и Инспекторат”, Радостина Петкова – Началник РУ ТРОЯН/ Главен
инспектор, М.Стайков – Ст.инсп. РУ ТРОЯН
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-169/29.03.2017г. от д-р Младен Пелов-Кмет на община Априлци
относно Изработване на лесоустройствен проект /ЛУП/ на горските територии
собственост на община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н Председател, предложението е
относно Изработване на лесоустройствен проект /ЛУП/ на горските територии
собственост на община Априлци. За горските територии собственост на община
Априлци през 2007 г. бе изработен и одобрен ЛУП със срок на действие 2007 – 2017 г.
Съгласно Закона за горите /ЗГ/ :
„Чл. 2. (1) Гора по смисъла на този закон са:
1. земи, заети от горскодървесна растителност с площ не по-малка от един декар,
височина на дървостоя в зряла възраст не по-малко от 5 м, широчина на насаждението,
измерена между стъблата на крайните дървета, не по-малко от 10 м, и проекция на
короните не по-малка от 10 на сто от площта на насаждението”
„(2) Горска територия по смисъла на този закон са:
1. горите по ал. 1;
2. голини, недървопроизводителни земи и други територии, предназначени за
горскостопанска дейност;
3. карстови образувания, разположени в земите по т. 1 и 2;
4. защитни горски пояси с размери, по-малки от определените в ал. 1, т.”
„Чл. 13, ал.1 (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2015 г. , в сила от 7.08.2015 г.) За горските
територии - държавна и общинска собственост, се изработват горскостопански планове
с изключение на териториите, предоставени за нуждите на националната сигурност и
отбраната.” и „ал.4 Горскостопанските планове и програми определят допустимия
размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на
управлението на горските територии за срок 10 години.”
„Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2015 г. , в сила от 7.08.2015 г.)
Горскостопанските планове и инвентаризацията на горските територии се изработват
от търговци, които:
1. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2015 г. , в сила от 7.08.2015 г.) са вписани в публичния
регистър по чл. 241, ал. 1, и
2. (в сила от 1.01.2016 г. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) притежават документ за
съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация,
удостоверяващ, че търговецът прилага някоя от следните системи за:
а) устойчиво управление на гори, или
б) качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
Съгласно Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските
територии на МЗХ :
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„Чл. 5. Горскостопанските планове и програми се изработват за всеки собственик,
по вид на собствеността на горските територии и по формираните в нейните граници
горскостопански единици.”
„Чл. 63. (1) Горскостопанският план за горските територии, независимо от тяхната
собственост, се изработва въз основа на задание съгласно приложение № 17. Заданието
се изработва от физически лица, които са вписани в публичния регистър по чл. 235 от
Закона за горите и притежават удостоверение за регистрация за дейностите по чл. 233,
ал. 1, т. 3 от същия закон…..”
„(4) Изработването на заданието по ал. 1 се възлага от собственика на горските
територии или от лицата, които управляват горските територии. „
„(5) Заданието се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите – за горските територии – държавна собственост, и от директора на
регионална дирекция по горите – в останалите случаи. „
В тази връзка от община Априлци, бе възложено и изготвено задание за изработване на
горскостопански план за горските територии собственост на община Априлци. От
Директора на РДГ-Ловеч Протоколът от 15.03.2017 г. на техническия съвет за
приемането на заданието е утвърден без забележки и допълнения.
В предвид на горе изложеното е и направен проект за решение, който гласи , че
Общински съвет Априлци Дава съгласие да се изготви лесоустройствен проект /ЛУП/
на горските територии собственост на община Априлци и
Упълномощава Кмета на община Априлци да сключи договор за изработване на
лесоустройствен проект за горските територии собственост на община Априлци с
търговец, който е вписан в публичния регистър по чл.241, ал.1 от Закона за горите.
Благодаря Ви.
Влиза Вл.Станев – Кмет с.Велчево.
Инж. Д. Кокошаров: Изказвания, питания има ли ?
П.Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, разбирам
необходимостта да предложите днес на заседание да разгледаме това ваше
предложение.Притеснява ме факта, че обемът не е малък, изисква време да разгледаме
, колкото и да не сме компетентни по тези въпроси, но може да ползваме хора , които
имат компетентно мнение. Протокола е изготвен на 15. 03. , имахме заседание на
комисиите миналата седмица след 15.03. Представени са материалите преди два-три
дни, имаше достатъчно време да го изпратите ,ако Вие г-н Кмете не сте го внесли на
време в ОбС , то няма и как Председателя да го внесе, но все пак сте били запознати.
Не ми е приятно да гласувам нещо, което не съм разгледала, не се чувствам достатъчно
компетентна в момента, това е нещо, което е важно за Априлци и вие ни карате сега да
се вглеждаме в отделни текстове… Благодаря Ви.
Д-р Мл.Пелов: Протоколно, наистина беше предоставен на 15.03. , но имаше по
него грешки. Ние реално го имаме от вчера и за това днес сме го внесли вече
коригиран. Б.Митев ще донесе стария екземпляр , просто да се уверите какво бяхме
получили и защо се стигна до днес. Аз отдавна преследвам срокове за да може да
сключим този договор за лесоустройствения проект. Ето например, в протокола е
записано община Тетевен, Рибарица… г-н Председател може да го предоставите.
П.Колева: Вашето изказване г –н Кмете, ме предизвика да стана. Вие казвате, че
днес сте го внесли, г-н председателят казва, че вчера… 29.03. е написано. Моля Ви,
уточнете датите.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма. В режим на
гласуване сме. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА:
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Бранимир Беров – „за”
Димитър Кокошаров – „въздържал се”
Камен Славов – „въздържал се”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев – „въздържал се”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „въздържал се”
Стелиян Нунев – „въздържал се”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”

Гласували общо 11 общински съветника
5 „за”
0 „против”
6 „въздържали се”. Не се приема.
С това гласуване ОбС не приема Предложение ДП-169/29.03.2017г. от д-р Младен
Пелов-Кмет на община Априлци относно Изработване на лесоустройствен проект
/ЛУП/ на горските територии собственост на община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Дами и господа, който е съгласен т. Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани да мине преди т. 11 Писмо с Вх.№
367/17.03.2017г. от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян относно Борбата с
престъпността, осигуряване на обществения ред и безопасност на движението на
територията на Община Априлци през 2016г., моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински
съветници, уважаеми г-н Кмет, представям Ви декларация , която внасям заедно с
общинския съветник - Начо Начев. Преди самата декларация искам само малко
предистория.
Преди три години Българското Народно Събрание прие декларация, в която в
частност се казва: „Изтреблението на арменците в Османската империя през 19151922г е идентифицирано с категорични исторически факти и автентични документи.
Според хуманните традиции на българският народ и с поетите по ратификацията
на документите на ООН задължения, България разграничава историческото наследство
на Османската империя и наследството на Република Турция.(…)
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Народното събрание на основание чл.86, ал.1 от Конституцията на Р.България
реши: Признава официално масовото изтребление на арменците в Османската империя
и обявява 24.04. за ден на възпоменание на неговите жертви.(…)”
Преди да се приеме тази декларация от Народното събрание, редица европейски
държави, на първо място Федерална Република Германия, официално с декларации на
техните парламенти признаха геноцида над арменския народ през периода 1915-1922 г.
извършен от Османската империя.
За съжаление нашето Народно събрание не бе така категорично. Но пък много
български общини, сред които Пловдив, Варна, Шумен, Бургас, Сливен, Нова
Загора…, с отделни декларации на общинските съвети бяха! И както Вазов казва
„ Измиха срама от челото”.
Каква е историята?! България и Турция като част от централните сили са съюзници
през I Св.война и рамо до рамо се бият на фронта в Северна Добруджа, където
Българската войска завоюва редица бляскави победи срещу румънските и руски
войски, които са част от Антантата.
1915 г. Турция предприема внезапно и без каквото и да е обяснение крайно тежки
репресии срещу част от собственото си арменско население. Най-напред са арестувани
и избити арменците офицери в Турската армия, следват всички арменци, заемащи
служби в администрацията, съд, прокуратура, полиция.Целият елит на арменския
народ е просто избит.Със семействата им е извършено „разселване”, като жени , деца ,
старци са закарвани в пустинята и са оставяни на волята божия. За съжаление оцеляват
малцина. През времето Турция признава официално за 200 000 жертви. Но по различни
световни данни са загинали по едни 2 000 000, по други 4 000 000. Светът приема
числото 2 000 000. Разбира се, има и „косвени” загуби. Част от турските арменци се
преселват в България. Тук се вижда величието на българския народ и великодушието
на българската държава. За арменците България е втора родина, те считат Яворов за
свой поет! Геноцидът е престъпление срещу човечеството без давност!
На основание гореизложеното и следните мотиви:
1. Подписаните от България Конвенция за преследване и наказване на
престъплението „геноцид”/1948/ и Конвенция за прилагане срока на давност по
отношение на военните престъпления срещу човечеството /1968/ са 1аст от
задължителните за спазване и израз на правна и морална съпричастност към
международното законодателство.
2. В България трайно се е установила голяма арменска диаспора, чието основно
ядро е от хора и семейства, заселили се тук именно поради трагичните събития
през 1915-1922г. Арменците са приели доброволно и добросъвестно коректното
спазване на принципите и нормите на българското общество, те са пълноправни
български граждани и имат изключителни заслуги за развитието и просперитета
на България. За тях връзката с етническия им корен е изключително здрава, а
споменът за посочените събития-особено и разбираемо болезнен!
Аз- Паулин Чорбаджийски и Начо Начев предлагаме да гласувате следната
декларация. Декларацията ще прочете г-н Начев.
Н.Начев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, Предлагаме на Общински съвет Априлци да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци приема
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОСЪЖДАНЕ НА ГЕНОЦИДА НАД
АРМЕНЦИТЕ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 1915-1922 г.

25

Изтреблението на арменците в Османската империя през 1915-1922 г. е
идентифицирано с категорични исторически факти и автентични документи. Деянието
отговаря напълно на състава на постановителните актове на ООН, а именно:
- Конвенция за преследване и наказване на престъплението „геноцид”
/1948/;
- Конвенция за прилагане срока на давност по отношение на военните
престъпления срещу човечеството /1968/.
Българският и арменският народ изповядват православни християнски ценности
и това прави съпричастността ни към подобни трагични събития задължителна.
В съгласие със свободолюбивите и хуманни традиции на априлчани,
Общинският съвет при община Априлци признава и осъжда геноцида над арменците
в Османската империя и обявява 24 април за Ден на възпоменание на неговите
жертви.
2. Общински съвет Априлци задължава Кмета на Община Априлци да впише 24
април като Ден за възпоменание на жертвите на арменския геноцид в Програмата за
отбелязване на паметни дни.
Уважаеми колеги, с приемането на настоящата декларация ще покажем пред
своите избиратели , че се отнасяме с отговорност и съчувствие ,както към всеобщи
човешки ценности, така и към конкретните обстоятелства, които провокират нашата
проява на гражданска съвест и човешки морал. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Други изказвания, питания има ли ? Няма. В режим на
гласуване сме.
Съгласно чл.21, ал.1,т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА , който е съгласен с така
предложената декларация от г-н П.Чорбаджийски и г-н Н.Начев, моля да гласува:
Гласували общо 8 общински съветника
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 300
На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА Общински съвет
Априлци
ПРИЕМА:
1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОСЪЖДАНЕ НА ГЕНОЦИДА НАД
АРМЕНЦИТЕ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 1915-1922 г.
Изтреблението на арменците в Османската империя през 1915-1922 г. е
идентифицирано с категорични исторически факти и автентични документи.
Деянието отговаря напълно на състава на постановителните актове на ООН, а
именно:
- Конвенция за преследване и наказване на престъплението „геноцид”
/1948/;
- Конвенция за прилагане срока на давност по отношение на военните
престъпления срещу човечеството /1968/.
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Българският и арменският народ изповядват православни християнски
ценности и това прави съпричастността ни към подобни трагични събития
задължителна.
В съгласие със свободолюбивите и хуманни традиции на априлчани,
Общинският съвет при община Априлци признава и осъжда геноцида над
арменците в Османската империя и обявява 24 април за Ден на възпоменание на
неговите жертви.
2. Общински съвет Априлци задължава Кмета на Община Априлци да
впише 24 април като Ден за възпоменание на жертвите на арменския геноцид в
Програмата за отбелязване на паметни дни.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 367/17.03.2017г. от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян относно
Борбата с престъпността, осигуряване на обществения ред и безопасност на
движението на територията на Община Априлци през 2016г.
Инж. Д. Кокошаров: Това е справка от г-жа Р.Петкова. Който е съгласен да
дадем думата на г-жа Петкова –Началник на РУ- Троян, моля да гласува:
Гласували общо 8 общински съветника
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Г-жа Петкова, заповядайте.
Радостина Петкова – Началник РУ-Троян: Добър ден. Уважаеми господин
Председател, уважаеми дами и господа, като цяло изминалата година беше достатъчно
трудна и ползотворна за работата на полицията. В частност с Община Априлци ,
смятам , че нивото е доста добро. Отчитаме намаление на кражбите през изминалата
година, особено през втората част на годината. Имаме намаление на ПТП на
територията на общината, общо взето всички масови мероприятия преминаха . Найважното е вече през настоящата година, успяхме макар и трудно да се справим
съвместно със служителите на общината , читалището, с помощта и на председателя на
ОбС. Престъпленията на територията на общината са 50 бр. От тях едно е прекратено,
34бр са разкритите, 15 бр са останали неразкрити , това е към момента на изготвяне на
справката в началото на годината. В последствие са разкрити още 7 броя от
неразкритите. При нас за разкрито престъпление отчитаме престъплението, което е
повдигнато обвинение на извършител. Това е един по-дълъг процес, тъй като за
разследването трябва да се съберат всички данни, след което в качеството си на
обвиняем се брои за разкрито. Поради тази причина много престъпления се
регистрират като престъпления , но в по-късен етап след повдигане на обвинението,
което може да трае 2,4 до 6 месеца. Като цяло престъпленията са една закана за
убийство-разкрита, 10 бр. чисти кражби без злом, престъпления присвояване – 2бр.,
унищожаване и повреждане – 2бр., незаконни цигари – 1бр., 3 бр. престъпления,
свързани с горския фонд, 1бр. – съставяне на неистински документ, 1 бр. палеж, 1 бр.
незаконно оръжие., 7 бр. – управление на автомобил след употреба на алкохол, 3 бр.
без свидетелство за управление на МПС. Като цяло структурата запазва своя характер
спрямо предходните години, като казах, че има и намаление на кражбите. Най-големия
брой криминални престъпления са кражбите, на второ място са престъпленията по
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транспорта. По характерните престъпления , които са разкрити са 2 бр, взломни
кражби на оборудване от база на ПСС-Троян в местността Бъзов дял, извършени от
криминално проявено лице от Априлци, същия беше задържан ,повдигнато е
обвинение. В крав на годината имахме една телефонна измама с един възрастен човек в
с.Велчево, успяхме да хванем извършителите. Парите са възстановени на пострадалия.
Имаме една незаконна сеч на дърва за огрев в частен имот в гр.Априлци-също
разкрито. Установено незаконно притежаване на оръжие и множество от боеприпаси
от лице от гр.Априлци. Характерни неразкрити престъпления остават 2 бр. кражби на
мотоциклети и 3 бр. кражби на проводници от ел.преносната мрежа. Тук мога да кажа,
че имаме насоки за кражбите на мотоциклетите, но това е група ,която извършва този
тип кражби на територията на цялата страна , след което тези мотори се продават за
части и няма как да го докажем ,прекалено голям период е минал. Поради тази причина
остава като неразкрито престъпление. 3 бр. кражби на проводници от ел.преносната
мрежа са извършени от т.нар. гръцки цигани. Те гастролират на територията на цялата
страна . В момента на територията на Община Ловеч положението е доста тежко. Ние
не допускаме те да дойдат във ваша територия. Разбрах, че и на територията на
Община Априлци ще бъде изградено видеонаблюдение на входните точки. Има такова
желание от страна на ръководството на общината. Видеонаблюдението е бъдещето.
Надявам се това да стане. На всички ви е ясно ,че ресурса с който разполагаме не е
достатъчен за да покрива всички населени места на територията на Троян и Априлци
за 24 часа. Поради тази причина разчитаме много на това видеонаблюдение. Това е
като цяло, ако имате някакви въпроси ,може да питате.
Инж. Д. Кокошаров: Други изказвания, питания има ли ?
П.Чорбаджийски: Уважаема госпожо, аз искам да Ви поздравя за Вашите
успехи и усилията на вашите подчинени, защото за мен само две числа говорят
достатъчно красноречиво. От 40 престъпления ,разкрити 27. Като знаем какъв е
процента разкриваемост в страната , считам че това е висок процент и за мен е повече
от задоволителен. Второто , което е .. искам лично да поздравя Вас за предоставения
отчет и само една молба към Вас , може ли преди на напишете ППД да напишете какво
е и след това да го сложите в скоби, и АУАН, и ЕЕН.. Всичко останало е много добре.
Благодаря.
Радостина Петкова – Началник РУ-Троян: АУАН е Акт за установяване на
административни нарушения, ППД е Патрулно постова дейност . Приемам критиката
Ви, това наистина е недоглеждане от наша страна, ще се постарая догодина да
конкретизираме нещата.
Инж. Д. Кокошаров: Други питания имате ли? Който е съгласен г-н Кукенски да
зададе въпрос на г-жа Петкова, моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

Т.Кукенски: Гастролиращата група на крадци на мотоциклети от къде е ?
Благодаря.
Радостина Петкова – Началник РУ-Троян: От Ямбол. Основата е от Ямбол ,но
има към тях и от София.
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Инж. Д. Кокошаров: Други изказвания, питания има ли ? Няма. Благодарим на
г-жа Петкова.
Радостина Петкова – Началник РУ-Троян: Благодаря за вниманието, надявам се
и през настоящата година да работим добре заедно за спокойствието на града. От
началото на годината обстановката е още по-спокойна, надявам се да успеем да я
задържим такава. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Априлци
реши Приема справка от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян относно Борбата с
престъпността, осигуряване на обществения ред и безопасност на движението на
територията на Община Априлци през 2016г. Който е съгласен с направената справка,
моля да гласува:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 301
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема справка от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян относно Борбата с
престъпността, осигуряване на обществения ред и безопасност на движението на
територията на Община Априлци през 2016г.

Инж. Д. Кокошаров: С това закривам редовното заседание на Общински съвет.

Председател
инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Кристина Колева
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