ПРОТОКОЛ № 28
Днес 29.06.2017 г. от 13.30 часа се проведе заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Начо Начев, Паулин
Чорбаджийски, Тихомир Колев, Стелиян Нунев, Пепа Колева, Тотю Ненов, Младен
Колев, Камен Славов.
Присъстват още – Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня Иванова
– Секретар на Община Априлци, Владимир Станев- Кмет на с.Велчево, Тихомир
Кукенски – гражданин.
Отсъства: Бранимир Беров.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, общинска администрация, откривам редовното заседание на Общински съвет
Априлци на 29.06.2017г.
Инж. Д. Кокошаров: Постъпили са в рамките на 24 часа преди самото заседание
следните предложения: 1. Предложение ДП- 199/26.06.2017г. от д-р Младен Пелов –
Кмет на община Априлци относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в
подотдел 124”б”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост, 2. Предложение ДП- 201/29.06.2017г. от д-р Младен
Пелов – Кмет на община Априлци относно Промяна на стойност на Запис на Заповед
за Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”, 3. Предложение ДП200/28.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Сдружение
„ Туристическо дружество Китката”, с искане за безвъзмездно право на ползване на
сграда.
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам Кмета да изложи за всяко едно от тях мотивите
за внасянето.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
гости, Предложение ДП- 200/28.06.2017г касае туристическото сдружение „Китка”, т.е
. проектът който подготвят за да кандидатстват. На тях им е необходимо ОбС Априлци
да вземе решение да промени вида на собствеността в с.Скандалото на сградата, която
трябва да се превърне в туристически информационен център. За целта ще им е
необходимо решение от РПК Изток да дадат съгласие да бъде изграден втори етаж на
съществуващата сграда.Разполагаме с необходимите документи. Относно
Предложение ДП- 201/29.06.2017г МИГ в страната разчитаха , че ще бъдат отпуснати
50% от сумата за целия период за изпълнение на стратегията за местно развитие, но
фонд Земеделие имат решение да отпуснат 50% от тази сума, но на годишна база,
което налага и промяна в записните заповеди, в десетдневен срок трябва да реагират.
Съответно се променя сумата, която е значително по-малка на годишна база. Относно
Предложение ДП- 199/26.06.2017г.- подотделът, от който се добиваше предходната
година, вече е изчерпан и за да добавим необходимите количества за училища, община,
ДСХ, детски градини, е необходимо ОбС да вземе решение да експлоатираме подотдел
124”б”. Забавихме се с този материал , защото стария лесоустройствен проект изтече,
беше необходимо да имаме договор, с който възлагаме изпълнение на нов
лесоустройствен проект и вече имаме сключения договор. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров:Имате ли други предложения, които да влезят в дневния
ред? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:Едно пояснение правя относно жалбата за ул.”Курорт” и
ул.”Младост”, на комисията становището беше да се предостави за компетентност до
Кмета. Това писмо не е включено от Председателския съвет в дневния ред.
Инж. Д. Кокошаров: Подлагам на гласуване новите предложения от г-н Пелов за
влизане в проекта за дневен ред. Предложение ДП- 199/26.06.2017г. от д-р Младен

Пелов – Кмет на община Априлци относно: Възлагане добива на стояща дървесина на
корен в подотдел 124”б”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до
обекти публична общинска собственост.
Който е съгласен предложението да влезе като т.15 в дневния ред, моля да
гласува:
Гласували 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Предложение ДП- 201/29.06.2017г. от д-р Младен Пелов –
Кмет на община Априлци относно: Промяна на стойност на Запис на Заповед за
Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”.
Който е съгласен предложението да влезе като т.16 в дневния ред, моля да
гласува:
Гласували 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Предложение ДП- 200/28.06.2017г. от д-р Младен Пелов –
Кмет на община Априлци относно: Искане за безвъзмездно право на ползване на
сграда от Сдружение „ Туристическо дружество Китката” .
Който е съгласен предложението да влезе като т.17 в дневния ред, моля да
гласува:
Гласували 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Проектът за дневен ред е следния:
1. Предложение ДП – 198/20.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията на мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВИК
2. Предложение ДП – 186/31.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община
Априлци за 2016г.
3. Предложение ДП – 188/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с Вх.№ 597/25.05.2017г. от Галина Маринова
Коева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
4. Писмо с Вх.№ 444/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 589/23.05.2017 г. от Десислава
Радостинова Мирчева за отпускане на еднократна финансова помощ за
подпомагане на даровити и изявени деца

5. Предложение ДП – 194/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на защитените
училища за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
6. Предложение ДП – 195/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на средищните
училища за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
7. Предложение ДП – 196/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
защитените детски градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
8. Предложение ДП – 197/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
9. Писмо с Вх.№ 447/20.06.2017г. относно Осигуряване на безлихвен заем в
размер на 20 000 лв. На Сдружение „Местна инициативна група- Троян,
Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи
разходи по Споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година
10. Предложение ДП – 189/14.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба на дървесина /липа/ добита извън горските
територии
11. Предложение ДП – 190/14.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ)
реда на § 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването
на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.)
12. Предложение ДП – 191/14.06.2017г. 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 52218.674.22 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Ново село, местност „Симеонов азмак” във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
13. Предложение ДП – 192/14.06.2017г. 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 52218.142.1 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Видима, местност „Дуневска могила” във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
14. Предложение ДП – 193/14.06.2017г. 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
поземлени имоти с идентификатори 52218.262.19 , 52218.262.20 и 52218.262.22
по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Видима, местност „Пандуците брега” във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди.
15. Предложение ДП- 199/26.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел
124”б”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост.

16. Предложение ДП- 201/29.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна на стойност на Запис на Заповед за Сдружение
„МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”.
17. Предложение ДП- 200/28.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Искане за безвъзмездно право на ползване на сграда от
Сдружение „ Туристическо дружество Китката”.
18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП – 198/20.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията на мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВИК
2. Предложение ДП – 186/31.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на
Община Априлци за 2016г.
3. Предложение ДП – 188/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с Вх.№ 597/25.05.2017г. от Галина Маринова
Коева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
4. Писмо с Вх.№ 444/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 589/23.05.2017 г. от Десислава
Радостинова Мирчева за отпускане на еднократна финансова помощ за
подпомагане на даровити и изявени деца
5. Предложение ДП – 194/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на
защитените училища за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
6. Предложение ДП – 195/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на
средищните училища за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
7. Предложение ДП – 196/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
защитените детски градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
8. Предложение ДП – 197/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на
средищните детски градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
9. Писмо с Вх.№ 447/20.06.2017г. относно Осигуряване на безлихвен заем в
размер на 20 000 лв. На Сдружение „Местна инициативна група- Троян,
Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи
разходи по Споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година
10. Предложение ДП – 189/14.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба на дървесина /липа/ добита извън горските
територии

11. Предложение ДП – 190/14.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
(ОПФ) реда на § 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и
ползуването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.)
12. Предложение ДП – 191/14.06.2017г. 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 52218.674.22 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Ново село, местност „Симеонов азмак” във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
13. Предложение ДП – 192/14.06.2017г. 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 52218.142.1 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Видима, местност „Дуневска могила” във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
14. Предложение ДП – 193/14.06.2017г. 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
поземлени имоти с идентификатори 52218.262.19 , 52218.262.20 и
52218.262.22 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Видима, местност
„Пандуците - брега” във връзка с промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди.
15. Предложение ДП- 199/26.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в
подотдел 124”б”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до
обекти публична общинска собственост.
16. Предложение ДП- 201/29.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна на стойност на Запис на Заповед за Сдружение
„МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”.
17. Предложение ДП- 200/28.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Искане за безвъзмездно право на ползване на сграда от
Сдружение „ Туристическо дружество Китката”.
18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 198/20.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията по ВИК
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
гости, В Общинска администрация – гр. Априлци е получено ново писмо с Вх. №
1095/16.06.2017 г. от Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч, с което ни уведомяват, че предвид допуснати
технически грешки в предоставените материали с Писмо с Вх. № 999/02.06.2017 г,
същите подменят с нови такива. Заседанието ще се проведе на 03.07.2017 г. от 11:00

часа. С писмото се променя и предоставят проект на дневен ред, по който ще се
проведе заседанието. Предвид на гореизложеното е необходимо оттеглянето на мое
предложение № ДП-187/12.06.2017 г. Към настоящето предложение прилагам копие на
писмо с Вх. № 1095/16.06.2017 г. в Община Априлци и приложения към него. В
предвид гореизложеното е направен и проектът за решение. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията да представи
становището по ДП-198.
М.Пенков: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги
Общински съветници , становището на комисията от гласували общо 5/пет/ общински
съветника - пет „за” , нула „против” и нула „въздържали се”, подкрепи решението.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания, питания? Няма.
На основание чл. 21,ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и т.23 от ЗМСМА:
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”
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №325
На основание чл. 21,ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5
от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, Общински съвет –
гр. Априлци
РЕШИ:
1. Упълномощава Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци да
представлява Община Априлци за Мандат 2015 – 2019 г. в Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч.
2. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан с
писмо с Вх. № 1095/16.06.2017 г.
3. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на отчет за изпълнение на
бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от

4.

5.

6.

7.

8.

„ВиК“ Ад – гр. Ловеч за 2016 г.“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. №
1095/16.06.2017 г.
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 2 „Приемане на бюджет на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Ад – гр. Ловеч за 2017
г“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 1095/16.06.2017 г.
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 3 „Съгласуване на бизнес план „ВиК“
АД – гр. Ловеч“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 1095/16.06.2017 г.
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 4 „Съгласуване на План за действие при
аварии на „ВиК“ АД – гр. Ловеч“ от дневния ред, описан в писмо с Вх. №
1095/16.06.2017 г.
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 5 „Съгласуване на План за опазване на
околната среда на „ВиК“ АД – гр. Ловеч“ от дневния ред, описан в писмо с
Вх. № 1095/16.06.2017 г.
Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да гласува съобразно интересите на община Априлци по т. 6 от
дневния ред, описан в писмо с Вх. № 1095/16.06.2017 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП – 186/31.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за
2016г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински съветници, гости,
предложението е относно Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община
Априлци за 2016г. В изпълнение на разпоредбите на чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси,
чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци, приета с Решение № 314
по Протокол № 38 от 30.01.2014г. на Общински съвет Априлци, предлагам на Вашето
внимание за обсъждане и приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за
2016 г., извънбюджетните сметки и фондове, отчета за състоянието на общинския дълг, доклад
към годишния отчет и приложения към него.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет Априлци да вземе
следното решение:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните
финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Априлци,

Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
1.

Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2016 година съгласно
Приложение №1, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 2782016 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 2782016 лв.
1.3. Преходен остатък в размер на 638349 лв.
2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2016 г. - Приложение №2
3. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС, в т.ч.:
3.1. Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие” - Приложение №3.1
3.2. Отчет на средствата от ЕС, ОП „Човешки ресурси” - Приложение №3.2
4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг - Приложение №4

Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля за становище председателят на комисията по бюджет
и финанси.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника, от
които четири „за”, нула „против” и един „въздържал се”, прие предложението.
Инж.Д.Кокошаров: Има ли изказвания, питания по този въпрос? Няма.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от от ЗМСМА:
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 – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 9 общински съветника
6 „за”
0 „против”
3 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 326
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за

публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Априлци,
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
3.

Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2016 година
съгласно Приложение №1, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 2782016 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 2782016 лв.
1.3. Преходен остатък в размер на 638349 лв.
4. Приема отчета на инвестиционната програма за 2016 г. - Приложение №2
3. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС, в т.ч.:
3.1. Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие” - Приложение №3.1
3.2. Отчет на средствата от ЕС, ОП „Човешки ресурси” - Приложение №3.2
4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг - Приложение №4

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 188/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с Вх.№ 597/25.05.2017г. от Галина Маринова Коева за отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Заявление
с Вх.№ 597/25.05.2017г. от Галина Маринова Коева за отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете. Лицето отговаря на изискванията е Правилника
за отпускане на еднократна финансова помощ. Можете да се произнесете.Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника,
от които четири „за”, нула „против” и един „въздържал се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с предложение ДП-188 на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 327
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1,т.1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300/триста/ лева на
Галина Маринова Коева за новородено дете
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 444/13.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 589/23.05.2017 г. от Десислава Радостинова Мирчева за
отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и изявени
деца
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Заявление
с вх. № 589/23.05.2017 г. от Десислава Радостинова Мирчева за отпускане на

еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и изявени деца. Внесен е
материалът, може да се произнесете. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М.Пенков: По тази точка имаше на комисията предложение от Кмета на
общината да бъде отпусната сумата от 50 лв. Становище на комисията – гласували
5/пет/ общински съветника, от които три „за”, нула „против” и двама „въздържали се”,
прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 50/петдесет/ лева на Десислава Радостинова Мирчева за
индивидуална изява на Елина Иванова Мирчева, ученичка в трети клас на ОУ „Васил
Левски”, гр.Априлци, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 328
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, т.3 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 50/петдесет/ лева на Десислава
Радостинова Мирчева за индивидуална изява на Елина Иванова Мирчева,
ученичка в трети клас на ОУ „Васил Левски”, гр.Априлци

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 194/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на защитените училища за
учебната 2017/2018г. в Община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Г-н Председател, предложението е
относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на защитените училища за
учебната 2017/2018г. в Община Априлци. По смисъла на чл. 54, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование защитено
училище е училище,
закриването на което би довело до нарушаване на достъпа до образование.
Списъка на защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано
предложение от кмета на общината след решение на общинския съвет.

За защитено училище се определя училище, което, ако бъде закрито или
преобразувано, най-малко 10 ученици от I-VII клас ще пътуват на не по-малко от 20
километра и най-малко 15 ученици от VIII-X клас ще пътуват повече от 30 километра
по наличната пътна мрежа до най – близкото друго държавно или общинско училище,
в което се провежда обучение в съответния клас.
Защитените училища получават ежегодно допълнително финансиране чрез
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет както следва:
1. За училище – 32 000 лв. за училище, което се намира в планински район
2. За малък брой ученици – училища с брой на учениците, по-малък от
минималния норматив за ученици в паралелка – в размер 15 на сто от
съответния разходен стандарт на ученик, умножен по разликата между
минималния и реалния брой ученици за класовете, в които училище е
определено за защитено.
Съгласно Заповед № РД14-64 от 19.04.2017 г. на Министъра на образованието и
науката се преобразуват ОУ „Васил Левски” и ПГ по туризъм „Иван Марангозов” в
средно училище. Считано от 01.07.2017 г. на територията на община Априлци ще
функционира Средно училище „Васил Левски”. Общия брой на учениците към
момента е 181 ученика, от които 27 ученика от I-VII клас пътуват ежедневно от
съседните села Кръвеник, Стоките, Тумбалово на община Севлиево и Велчево населено място към община Априлци, тъй като училищата там са закрити. От VIII-X
клас пътуват 3 ученика от съседните села от община Севлиево.
Във връзка с изложеното предлагам на Общински съвет Априлци проект за
решение, който гласи:
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 4 от ЗУПО за приемане
на Списък на защитените училища в Република България, Общински съвет Априлци
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде включено СУ
„Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на защитените училища за учебната
2017/2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано предложение за
защитено училище. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника,
от които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с Предложение ДП – 194/15.06.2017г,
на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 329

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 4 от ЗУПО за приемане на
Списък на защитените училища в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включено СУ „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на защитените
училища за учебната 2017/2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за защитено училище.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП – 195/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на средищните училища за
учебната 2017/2018г. в Община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Г-н Председател, предложението е
относно Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на средищните училища за
учебната 2017/2018г. в Община Априлци. По смисъла на чл. 53, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование средищно училище е държавно или
общинско училище, в което се обучават учениците от населени места на територията
на общината или на съседни общини, в които няма училище.Списъка на средищните
училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение от кмета на общината
след решение на общинския съвет. За средищно училище се определя начално,
основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в
задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за
които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на
най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. За пътуващите ученици
до средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Средствата от държавния
бюджет за транспорт се осигуряват и за всички други ученици, които пътуват от
населени места, в които няма училище, до най-близкото училище, което провежда
обучение в съответния клас. Във връзка с изложеното е и направен проект за решение,
където предлагаме на Министерство на образованието и науката да бъде включено СУ
„Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018
г. И възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано предложение за
средищно училище. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника,
от които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с Предложение ДП – 195/15.06.2017г,
на основание чл.21, ал.1, т.23,
моля да гласува:

Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 330
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 5 от ЗУПО за приемане на
Списък на средищните училища в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включено СУ „Васил Левски” гр. Априлци в Списъка на средищните
училища за учебната 2017/2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за средищно училище.

ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП – 196/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски
градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Г-н Председател, предложението е
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски
градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци. Община Априлци за първа година
кандидатства за защитени и средищни детски градини. С влизането в сила на Закона за
предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г. се дава възможност на
детските градини да бъдат включени в Списъка със защитените детски градини в
Република България. По смисъла на чл. 54, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование защитена детска градина е детска градина, закриването на
която би довело до нарушаване на достъпа до образование на децата в задължителна
предучилищна възраст. Списъка на защитените детски градини се актуализира
ежегодно по мотивирано предложение от кмета на общината след решение на
общинския съвет. За защитена детска градина се определя детска градина, която, ако
бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на
не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще
пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката
друга детска градина, която организира задължително предучилищно образование.
Защитените детски градини получават ежегодно допълнително финансиране чрез
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в размер на 21 000 лв. за
детска градина, която се намира в планински район. На територията на община
Априлци към настоящият момент съществува една детска градина – Детска градина

„Априлче”, в която се отглеждат и възпитават 99 деца, от които 36 деца в
предучилищна възраст. Във връзка с изложеното предлагам на Общински съвет
Априлци да вземе решение като предлага на Министерство на образованието и науката
да бъде включена Детска градина „Априлче” гр. Априлци в Списъка на защитените
детски градини за учебната 2017/2018 г. Възлага на Кмета на Община Априлци да
внесе мотивирано предложение за защитена детска градина. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника,
от които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с Предложение ДП – 196/15.06.2017г,
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 331
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 4 от ЗУПО за приемане на
Списък на защитените детски градини в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включена Детска градина „Априлче” гр. Априлци в Списъка на
защитените детски градини за учебната 2017/2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за защитена детска градина.

ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП – 197/15.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски
градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Г-н Председател, предложението е
относно Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски
градини за учебната 2017/2018г. в Община Априлци. С влизането в сила на Закона за

предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г. се дава възможност на
детските градини да бъдат включени в Списъка със средищни детски градини в
Република България.По смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование средищна детска градина е общинска детска градина, която
се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна
община, където се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в
задължителна предучилищна възраст от населените места, в които няма детска
градина, която организира задължително предучилищно образование. Списъка на
средищните детски градини се актуализира ежегодно по мотивирано предложение от
кмета на общината след решение на общинския съвет. За средищна детска градина се
определя детска градина или част от нея в друго населено място, в което се обучават
най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в
които няма детска градина, която да организира задължителното предучилищно
образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана
пътна мрежа, в друго населено място. За пътуващите деца до средищна детска градина
се осигурява безплатен транспорт. Средствата от държавния бюджет за транспорт се
осигуряват и за всички други деца в задължителна предучилищна възраст, които
пътуват от населени места, в които няма детска градина, до най-близката детска
градина, която провежда обучение в съответната група. На територията на община
Априлци съществува една детска градина – Детска градина „Априлче”, в която се
отглеждат и възпитават 99 деца, от които 4 деца в предучилищна възраст пътуват
ежедневно от съседните села Кръвеник – населено място към община Севлиево и
Скандалото - населено място към община Априлци, тъй като там не функционират
детски градини. В тази връзка е и направеният проект за решение, където предлагаме
на ОбС Априлци следният проект за решение: На основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА и чл. 53, ал. 5 от ЗУПО за приемане на Списък на средищните детски градини
в Република България, Общински съвет Априлци
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде включена
Детска градина „Априлче” гр. Априлци в Списъка на средищните детски
градини за учебната 2017/2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано предложение за
средищна детска градина.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника,
от които пет „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен с Предложение ДП – 197/15.06.2017г,
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 332
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 5 от ЗУПО за приемане на
Списък на средищните детски градини в Република България, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката да бъде
включена Детска градина „Априлче” гр. Априлци в Списъка на
средищните детски градини за учебната 2017/2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да внесе мотивирано
предложение за средищна детска градина.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 447/20.06.2017г. относно Осигуряване на безлихвен заем в размер на
20 000 лв. на Сдружение „Местна инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин” за
изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение № РД
50-200 от 29 ноември 2016 година
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Г-н Председател, относно
финансирането на стратегията за местно развитие, която е защитена и одобрена от ДФ
„Земеделие’ на „Местна инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин”, има промени
за разлика от предходният програмен период. Финанасирането ще бъде на годишна
база 50% от това, което е одобрено. В тази връзка, МИГ изпада е несъстоятелност от
липса на средства. Необходими са им 20 000 лв. , които те ще ни възстановят през
м.декември 2017г. Безлихвен заем.. Миналата година им отпуснахме такъв, който те ни
възстановиха.. От къде ще възстановят парите?! За 2017 г. те трябва да получат към
31.07.- 83 500лв. От тях те ще ни възстановят тези 20 000… Промяната в записната
заповед е точно тази, че Запис на заповед за по-голямата сума те ще ни я върнат и след
това,ако вземете решение, аз ще им предоставя Запис на заповед за по-малката сума ,
но това е обект на една от следващите точки. На основание записните заповеди на
трите общини, тази сума от 83 500лв ще постъпи по сметка на МИГ. По-нататък пак ще
им бъде нужен кредит , 2 % лихва, който трябва да бъде генериран от общините , които
трябва да стъпят в съд задължение, за да им бъде отпуснат. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
М.Пенков: Становище на комисията – гласували 5/пет/ общински съветника,
от които един „за”, един „против” и трима „въздържали се”, не прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Изказвания, питания има ли? Няма. Предложения има ли,
тъй като това е писмо, а не предложение?
Мл.Колев: Предлагам 10 минути почивка.
Почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието. Някой има ли предложение?

П.Колева: Уважаеми г-н Председател, общински съветници, уважаеми г-н
Кмет, правя следното предложение:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и всички законови основания, Общински
съвет Априлци отпуска безлихвен заем в размер на 20 000 лв. на Сдружение „Местна
инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин” със срок на връщане до 20 декември
2017г.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен с
предложението на г-жа Колева , на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за ”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „против”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 9 общински съветника
8 „за”
1 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 333
На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Отпуска безлихвен заем в размер на 20 000 лв. на Сдружение „Местна
инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин” със срок на връщане до 20
декември 2017г.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 189/14.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Продажба на дървесина /липа/ добита извън горските територии
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, Г-н Председател, В общинска
администрация е получено сигнално писмо вх.№ 748/24.04.2017 г. от Кмета на
с.Велчево за наличието на 4 бр. липови дървета, които са надвиснали над
електропровод и сгради. Същите при бурен вятър са предпоставка и за ПТП. След
извършена проверка на място от комисия назначена с моя Заповед № 181/28.04.2017 г.
е изготвен констативен протокол, в който комисията предлага на основание чл.65, ал.1,
т.3 от Закона за защита при бедствия опасните 4 бр. липи да бъдат маркирани и
отсечени, а дървесината да се използва за общински нужди.На основание
разрешително № 51/02.05.2017 г. същите са отсечени и разкастрени.Клоните са
прибрани за отопление на кметство с.Велчево а стволовете са разкроени и измерени от

инж.Милко Николов, при което се установи че трупите за бичене от тях са в размер на
5,48 плътни куб.м., а облата занаятчийска дървесина – 2,35 плътни куб.м.
Същевременно дървесината не е особено ценна като отоплителен материал. След
направено проучване на пазара на дървесина-липа към настоящия момент бе
установено, че цената на трупите за бичене е 110,00 лв. без ДДС, а тази на облата
занаятчийска дървесина – 60,00 лв. без ДДС. Общата стойност на дървесината е в
размер на 743,80 лв. без ДДС. Във връзка с гореизложеното е и направения проект за
решение, тази дървесина да бъде използвана за занаятчийски нужди. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
Т.Колев: Становище на комисията – гласували 3/три/ общински съветника, от
които трима „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Изказвания, питания има ли? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:
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”
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 334
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, чл. 29
и чл. 70 от НРПУРОИ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.
Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за
продажба на добита извън горските територии дървесина от липа - трупите за
бичене в размер на 5,48 плътни куб.м. и облата занаятчийска дървесина в размер
на 2,35 плътни куб.м., чрез публичен търг с явно наддаване и сключи договор със
спечелилия публичния търг участник.
2.
Определя начална тръжна цена на добитата дървесина от липа в общ
размер на 743,80 лв. /Седемстотин четиридесет и три лева и 80 ст./ без ДДС.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА

Предложение ДП – 190/14.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27,
ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделски
земи (ДВ, бр.62 от 2010г.)
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, става въпрос за възстановяване на
земи от общинския поземлен фонд. Става въпрос за земи по чл.19, които са общинска
собственост, собственицие, които имат документи да докажат собствеността си чрез
процедурата, която са започнали, са решили да си възстановят собственост, която се
намира в Долните лъки. Това е близо до м.Касалиите. Такъв е редът.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
Т.Колев: Становище на комисията – гласували 3/три/ общински съветника, от
които трима „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Изказвания, питания има ли? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:
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”
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 335
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ :
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Събчо Стоянов Събчев част от ПИ с
идентификатор 52218.652.41 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с площ 1117 м2, с
НТП „Нива” в местността „Долнит лъки /лъките/”, актуван с АЧОС №
1440/14.06.2017 г, която част е с площ 1058 м2 и представлява проектен имот с
идентификатор 52218.652.52, съгласно скица-проект № 15-210235-09.05.2017 г. на
СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване

на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 191/14.06.2017г. 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 52218.674.22 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Ново село, местност „Симеонов азмак” във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно
Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация
и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 52218.674.22 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Ново село, местност „Симеонов азмак” във
връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. В
община Априлци е постъпило заявление с вх. №АУ-03-02А-639/05.06.2017г. от
Димитър Георгиев Георгиев с искане за допускане изработване проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПЗР/ за поземлен имот с
идентификатор 52218.674.22 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Ново село,
м.„Симеонов азмак“, собственост на Димитър Георгиев Георгиев, съгласно Договор за
доброволна делба на съсобствени недвижими имоти-земеделски земи №5, том III, с вх.
Рег. №3547 от 07.12.2004г. на Служба по вписванията – Троян. Към заявлението са
приложени: Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имотиземеделски земи №5, том III, с вх. Рег. №3547 от 07.12.2004г. на Служба по
вписванията – Троян., скица №15-229835/18.05.2017г. на поземлен имот с
идентификатор 52218.674.22 по кадастралната карта на гр.Априлци, издадена от СГКК
Ловеч; Техническо задание по чл.125 от ЗУТ, проект-предложение за изработване на
ПУП-ПРЗ. Поземлен имот с идентификатор 52218.674.22 по кадастралната карта на гр.
Априлци, представлява незастроен терен, земеделска земя, с начин на трайно ползване
– ливада, с площ от 618 кв.м. Съгласно техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ,
съставено от възложителите и проект-предложение на плана за застрояване и
регулация,
инвестиционните намерения на собственика са да се промени
предназначението на земеделската земя 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
направен и проект за решение. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
Т.Колев: Становище на комисията – гласували 3/три/ общински съветника, от
които трима „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Изказвания, питания има ли? Няма.

Който е съгласен с предложение ДП-191, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 336
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.18 от Закона
за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, 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
52218.674.22 по кадастралната карта на гр. Априлци в размер на 618 кв.м 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.
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.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 192/14.06.2017г. 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 52218.142.1 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Видима, местност „Дуневска могила” във
връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, процедурата отново е 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 52218.142.1 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Видима, местност „Дуневска могила” във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Постъпило е искане в
Община Априлци. Собственикът е Стефан Славов Стоянов. съгласно нотариален акт
№89, том III, дело №548, с вх. Рег. №959/2017г. на Служба по вписванията – Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №89, том III, дело №548, с вх. Рег.
№959/2017г. на Служба по вписванията – Троян, скица №15-216174/11.05.2017г. на
поземлен имот с идентификатор 52218.142.1 по кадастралната карта на гр.Априлци,
издадена от СГКК Ловеч; Техническо задание по чл.125 от ЗУТ, проект-предложение
за изработване на ПУП-ПРЗ. Поземлен имот с идентификатор 52218.142.1 по
кадастралната карта на гр. Априлци, представлява незастроен терен, земеделска земя, с
начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1537 кв.м. Съгласно техническо задание
по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителите и проект-предложение на плана за
застрояване и регулация, инвестиционните намерения на собственика са да се промени
предназначението на земеделската земя 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. Направен е проект
за решение. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
Т.Колев: Становище на комисията – гласували 3/три/ общински съветника, от
които трима „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Изказвания, питания има ли? Няма.
Който е съгласен с предложение ДП-192, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 337

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.18 от Закона
за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, 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
52218.142.1 по кадастралната карта на гр. Априлци в размер на 1537 кв.м 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.
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.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 193/14.06.2017г. 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 поземлени имоти с идентификатори 52218.262.19 ,
52218.262.20 и 52218.262.22 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Видима,
местност „Пандуците - брега” във връзка с промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.

Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, отново става въпрос за 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 поземлени имоти с идентификатори 52218.262.19 ,
52218.262.20 и 52218.262.22 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Видима,
местност „Пандуците - брега” във връзка с промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди. Подготвен е проекта за решение , който Ви е предоставен.
Благодаря .
Инж. Д. Кокошаров: Моля, секретаря на комисията за становище.
Т.Колев: Становище на комисията – гласували 3/три/ общински съветника, от
които трима „за”, нула „против” и нула „въздържали се”, прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Изказвания, питания има ли? Няма.
Който е съгласен с предложение ДП-192, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 338
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.18 от Закона
за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, 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 поземлени имоти с идентификатори
52218.262.19, 52218.262.20 и 52218.262.22 по кадастралната карта на гр. Априлци,
представляващи незастроени терени, земеделски земи, с начин на трайно
ползване – ливади, съответно с площ от 781кв.м., 991кв.м. и 268 кв.м., за
изграждане на жилищна сграда и присъединяването им към УПИ I-122.
Обособява се нов УПИ I–19,20,22,122 с предназначение „За жилищно
строителство” 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, като се премахва предвидения тупик в северната част на
УПИ I-122 и се запазва уличната регулация.
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.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП- 199/26.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 124”б”, извоз на
дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска
собственост.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно
Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 124”б”, извоз на
дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска
собственост. За всеки отоплителен сезон, чрез провеждане на открит конкурс за
възлагане добив на дървесина и извоз на добитата дървесина до временен склад,
община Априлци осигурява от собствените си горските територии, необходимите
дърва за огрев за отопление на сгради или отделни помещения в тях - публична
общинска собственост: административни сгради, детски градини, училища, читалища,
пенсионерски клубове, дом за стари хора и дневен център. Общо за отоплителен сезон
2017-2018 г. са подадени заявления за доставяне на 825 пространствени куб.м.
дървесина. Към 26.06.2017 г. на различни обекти публична общинска собственост от
подотдели 141”д”, 141”ж” /преходни от 2016 г./ и от подотдел 210”т” са отсечени и
доставени 325 пространствени куб.м., при което наличната маркирана дървесина в тях
е изчерпана. За задоволяване на останалите нужни количества дървесина за
отоплителен сезон 2017-2018 г. на обекти публична общинска собственост са
необходими приблизително още 500 пространствени куб.м. Това наложи да бъдат
маркирани и изготвени необходимите документи за провеждане на сеч в подотдел
124”б” от горските територии собственост на община Априлци в размер на 473 плътни
куб.м. Като останалите количества /над заявените/ дървесина в подотдела ще бъдат
добити през 2018 г. за отоплителен сезон 2018-2019 г. След направено задълбочено
проучване на минималните разходи за добив, отстоянията, начинът за извоз до
временния склад, видът на сечта в подотдел 124„б” – Пробирка 10 %, товаренето,
разтоварването и транспорта е изчислена максимална конкурсна цена в размер на
50,00 лв. на плътен куб.м. без ДДС. В предвид на гореизложеното е направен следния
проект за решение: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.1 , чл.12,
чл.15, ал.4, т.9, ал.9, т.1 и чл.71 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 и чл.27
от Наредбата за реда за управление на горски територии – собственост на
Община Априлци Общински съвет Априлци реши:
1. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура чрез открит
конкурс за възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 124”б”,
извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична
общинска собственост, в размер на 473 плътни куб.м.
2. Определя максимална конкурсна цена без ДДС на един плътен куб.м. в
размер на 50,00 лв. без ДДС
3. Определя критерии за класиране на офертите – най ниска цена.
4. Добитата и извозена до временен склад дървесина да се използва за
задоволяване нуждите от дърва за огрев за отопление на сгради или отделни
помещения в тях - публична общинска собственост: административни сгради,
детски градини, училища, читалища, дом за стари хора и дневен център
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания?
П.Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, г-н
Кмет, знаете, че документи на редовно заседание се предоставят когато е спешно
тяхното приемане, срокове, които са необходими да се изпълнят. Моля Ви, г-н Кмете,
ако обичате такива документи да се внасят на комисиите, за да има достатъчно време
да се разгледат. В края на краищата Вие подчертавате, че ще направим задълбочено
проучване за разходи, дали е достъпен обектът. Не е нужно в последния момент да се
предлагат въпроси, които можеше да се разгледат и на комисии.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:
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”
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 339
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.1 , чл.12, чл.15, ал.4,
т.9, ал.9, т.1 и чл.71 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 и чл.27 от Наредбата за

реда за управление на горски територии – собственост на Община Априлци
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура чрез открит
конкурс за възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел
124”б”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост, в размер на 473 плътни куб.м.
2. Определя максимална конкурсна цена без ДДС на един плътен куб.м. в
размер на 50,00 лв. без ДДС
3. Определя критерии за класиране на офертите – най ниска цена.
4. Добитата и извозена до временен склад дървесина да се използва за
задоволяване нуждите от дърва за огрев за отопление на сгради или
отделни помещения в тях - публична общинска собственост:
административни сгради, детски градини, училища, читалища, дом за
стари хора и дневен център
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП- 201/29.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промяна на стойност на Запис на Заповед за Сдружение „МИГ – Троян,
Априлци, Угърчин”.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Промяна
на стойност на Запис на Заповед за Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”.
Тук става въпрос , че финансирането , което е осигурено за МИГ, няма да бъде за целия
период, както предварително те смятаха, а ще бъде на годишна база 50% от
стойността. И в тази връзка им изискват промяна на записните заповеди, ще ни върнат
записната заповед на стойност 35 584.24 лв. и ние ще им издадем нова такава за
6 533.47 лв.Ако вземете това решение, то първо аз ще изготвя записната заповед, но ще
я предоставя тогава, когато ни върнат старата в оригинал. Това е условие, което сме
уточнили с тях и в този дух е направен проекта за решение за новата запис на заповед.
Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:
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”
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”

0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 340
На основание чл. 21,ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Споразумение № РД50200 от 29.11.2016 г. подписано по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) за изпълнение на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Троян, Априлци,
Угърчин“ сключен между Управляващите органи на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и
конкуретноспособност за периода 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ за периода 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна
инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“, седалище и адрес на
управление: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Г. С. Раковски“ № 55, ЕИК по
БУЛСТАТ 175824798, идентификационен номер по ДДС № представлявано от
Цанко Найденов Спасовки и въз основа на одобрени дейности и разходи по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие“ за 2017 г. със Заповед № РД 09-356 от 13.04.2017 г.,
Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
1. Обезсилва Запис на заповед за сумата от 35 585.24 лева издадена на
20.03.2017 г. от Младен Максимов Пелов – Кмет на община Априлци във
връзка с Решение № 287/23.02.2017 г.на Общински съвет – гр. Априлци.
2. Упълномощава Кмета на община Априлци да подпише Запис на заповед,
без протести и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие“ в размер на 6 533.47 лева (шест хиляди петстотин тридесет и
три лева и 47 ст.) за обезпечаване на съответната част от заявения размер
на авансово плащане по Споразумение № РД50-200 от 29.11.2016 г.
подписано по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) за изпълнение на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група –
Троян, Априлци, Угърчин“ сключен между Управляващите органи на
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност за периода 2014
– 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за
периода 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Троян,
Априлци, Угърчин“, седалище и адрес на управление: гр. Троян, област
Ловеч, ул. „Г. С. Раковски“ № 55, ЕИК по БУЛСТАТ 175824798,
идентификационен номер по ДДС № представлявано от Цанко Найденов
Спасовки и във връзка с изпълнение на одобрени дейности и разходи по

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено
от общностите местно развитие“ за 2017 г. със Заповед № РД 09-356 от
13.04.2017 г., след като получи от Сдружение „МИГ- Троян, Априлци,
Угърчин” старата запис на заповед в оригинал.
3. Възлага на председателя на Колективния управителен орган на Сдружение
„Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ да подготви
необходимите документи за получаване на авансово плащане по
Споразумение № РД50-200 от 29.11.2016 г. и във връзка изпълнение на
одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за
2017 г. със Заповед № РД 09-356 от 13.04.2017 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие“.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП- 200/28.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Искане за безвъзмездно право на ползване на сграда от Сдружение „
Туристическо дружество Китката”.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, В Община Априлци постъпи
Заявление вх.№ 536 от 10.05.2017 г. от Мария Иванова Попова – Председател
на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", ЕИК 176616985 с
искане за безвъзмездно право на ползване на сграда с идентификатор
66771.501.418.2, във връзка с реализиране на проектно предложение за
финансиране по Мярка 7.5. на ПРСР на МЗХ с наименование „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура на територията на
с.Скандалото, община Априлци”.Общински съвет – Априлци със свое Решение
№ 602 от Протокол № 70 / 30.07.2015 г. даде своето съгласие СДРУЖЕНИЕ
"ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", самостоятелно да разработи,
кандидатства и реализира горното проектно предложение.Като подобект на
инвестиционният проект се предвижда изграждане на „Туристически
информационен център /ТИЦ/” в Урегулиран поземлен имот XIV, кв.23,
отреден "За обществено обслужване" по РЗП на село Скандалото, одобрен със
Заповед № 373 от 27.10.2016 г. на Кмета на Община Априлци. Предвидено е
центърът да се изгради чрез преустройство за информационна и
експозиционна дейност на съществуващ първи етаж на общинска сграда с
идентификатор 66771.501.418.2, както и изграждане на нов втори етаж за
административна и експозиционна дейност.Община Априлци видно от акт за
общинска собственост № 161 / 10.03.2017 г. е съсобственик с РПК „Изток” в
поземлен имот с идентификатор 66771.501.418.Съгласно чл.183, ал.1, 2 и 3 от
ЗУТ, за да бъде надстроена и преустроена съществуващата сграда с
идентификатор 66771.501.418.2 е необходимо учредяване на право на строеж
на Община Априлци, върху 78,05 кв.м. за изграждане на втори етаж, в
поземлен имот с идентификатор 66771.501.418 от другият съсобственик РПК

„Изток”.В тази връзка с писмо вх.№ 1178 от 28.06.2017 г., РПК „Изток” изрази
желанието си в полза на Община Априлци, да учреди безвъзмездно право на
строеж върху 78,05 кв.м. за построяване на втория етаж на общинска сграда с
идентификатор 66771.501.418.2, построена в съсобствен поземлен имот с
идентификатор 66771.501.418, с Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, с Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) по
действащите КККР на село Скандалото, община Априлци. С Решение № 337 от
Протокол № 46 от 25.03.2010 г. общинските имоти са обявени за публична
общинска собственост, във връзка с ремонт и реконструкция на
съществуващата сграда, за канцелария на кметски наместник в с.Скандалото.
Проектът за реконструкция на сградата не се осъществи, кметският наместник
продължи да се помещава в помещението в което служи и към настоящия
момент. През годините от 2010 г. до настоящият момент сградата не се
използва като канцелария на кметски наместник на с.Скандалото. Общинска
администрация счита, че имотите не са придобили и нямат предназначението
по чл.3, ал.2 от ЗОС, следователно следва да бъдат обявени за частна
общинска собственост на основание чл.6, ал.1 от ЗОС. За да бъде
реализирана инвестицията от СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
КИТКАТА" е необходимо да се учреди на сдружението безвъзмездно право на
ползване на сграда с идентификатор 66771.501.418.2. срок 10 г. Във тази
връзка, предлагаме на Вашето внимание следния:
П Р О Е К Т З А Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, чл.34, ал.1, чл.39, ал.4
от ЗОС, чл.40 от НРПУРОИ, чл.183, ал.1 - 3 от ЗУТ, Общинския съвет –
Априлци
РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост 524 кв.м. в идеални части от
урегулиран поземлен имот XIV, кв.23, отреден "За обществено
обслужване" по РЗП на село Скандалото, одобрен със Заповед № 373
от 27.10.2016 г. на Кмета на Община Априлци, представляващ поземлен
имот с идентификатор 66771.501.418, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП
“Терен на обществени сгради и центрове”, с площ от 899 кв.м., по
действащата КККР на село Скандалото, община Априлци, област Ловеч,
ведно с цялата, построена в този имот едноетажна, полумасивна
сграда, построена през 1978 г., със ЗП 60 кв.м., с идентификатор №
66771.501.418.2.
2. Промяната в характера на собствеността да се отрази със съставяне на
нов акт за частна общинска собственост, който да бъде вписан в СВ –Троян;
3. Дава своето съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж
на Община Априлци от РПК „Изток”, върху 78,05 кв.м. за построяване на втори
етаж на сграда с идентификатор 66771.501.418.2 построена в съсобствен
недвижим имот с идентификатор 66771.501.418 с Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с Начин на трайно ползване: Ниско застрояване
(до 10 м) по действащите КККР на село Скандалото, обшина Априлци;
4. Възлага на Кмета на Община Априлци да сключи договор в писмена
форма за придобиване безвъзмездно право на строеж учредено от РАЙОННА
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ИЗТОК", вписана в Търговския регистър при

Агенцията по вписванията, ЕИК 000274282, със седалище и адрес на
управление: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, град
Априлци – 5641, ул.”Търговска” № 2.
5. Да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. на
СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", ЕИК 176616985, със
седалище и адрес на управление с.Скандалото, ул.”Главна” № 64, управлявано
от Мария Иванова Попова – Председател, на едноетажна, полумасивна сграда,
построена през 1978 г., със ЗП 60 кв.м., с идентификатор № 66771.501.418.2;
6. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед и сключи
договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. на
СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", ЕИК 176616985;
7. Дава своето съгласие СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
КИТКАТА", да реализира учреденото право на строеж по одобрен
инвестиционен проект, за негова сметка и в ползва на Община Априлци.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам 10 минути почивка.
Почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието. Имате ли предложения?
П.Чорбаджийски: Поради недостатъчна информация на предложението, което
изложи Кметът и съгласуване между нас самите съветници, предлагам т.17 да мине
след т.18 в дневния ред като мотивите вече са изложени от Кмета.
Инж. Д. Кокошаров: Има предложение от г-н Чорбаджийски т.17 да мине след т.18.
Който е съгласен , моля да гласува:
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания, питания, предложения?
П.Колева: Уважаеми дами и господа, граждани от кв.Зла река ме помолиха да
направя това изказване и аз ще го завърша с питане. Знаете, че се реализира проект на
МИГ-а в Априлци и изграждането на футболното игрище. Това е едно от местата,
което е най-често посещавано само от млади хора. Хората, които живеят в съседство са
много разтревожени от това , че няма чешма. Постоянно прескачат огради,ако е
заключено, оставят ги незатворени чешмите, и така поставяме децата в едно
положение да бъдат малко като престъпници, за да стигнат до чешмата. Хората питат
дали ще може да се направи една чешма и в допълнение да се закупи една тоалетна.
Нека да направим тази необходима инфраструктура на това игрище. Много ми се иска
г-н Кмета да погдотви до следващото заседание отговор в какви срокове вижда такова
изграждане и дали е възможно. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Други питания, изказвания ?

П.Чорбаджийски: Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми г-н Председател, уважаеми
колеги, знаете, че след гласуване на ОбС миналата година се изгради паметник на
трагично загиналите 11 въстаници на 4 май 1876г. на Дебневския боаз и аз участвах в
тази инициатива. Искам пред всички да направя публичен отчет на разходите по
изграждането на този паметник. Първо да декларирам, че паметникът се изгради
изцяло с дарения, няма да съобщавам имената на дарителите. Едно дарение има от 500
лв, едно дарение от 292 лв, друго от 258 лв., следващото е от 120лв., две дарения по
100 лв, едно дарение от 10 лв. Всички финансови средства, които са дарени са 1380лв.
В тези разходи не влизат разходите за транспорт, за някои помощни материали, не се
отчита и доброволния труд , с който беше изграден този паметник. При мен са всички
отчетни документи, който желае може да се запознае с тях, благодаря на всички, които
помогнаха и съдействаха за изграждането на този паметник.
Инж. Д. Кокошаров: Предлагам 10 минути почивка.
Почивка.
Инж. Д. Кокошаров: Подновявам заседанието.
Влиза за заседание на ОбС Априлци Тотю Ненов в 15:30ч.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП- 200/28.06.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Искане за безвъзмездно право на ползване на сграда от Сдружение „
Туристическо дружество Китката”.
Инж. Д. Кокошаров: По т.17 от дневния ред , г-н Пелов изложи мотивите на
предложението. Запознати са съветниците, така че продължаваме по т.17. В момента
имаме кворум от 10 човека.
Имате ли изказвания по тази точка?
Ст.Нунев: Уважаеми колеги, тъй като съм представител на РПК Изток , който
дава съгласие за безвъзмездно право на строеж, може би ще се появи някакъв
конфликт на интерес , така че аз няма да гласувам по тази точка. Давам самоотвод.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания ? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА:
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за ”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев - самоотвод
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 9 общински съветника
9 „за”
0 „против”

0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 341
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, чл.34, ал.1, чл.39,
ал.4 от ЗОС, чл.40 от НРПУРОИ, чл.183, ал.1 - 3 от ЗУТ, Общинския съвет –
Априлци
РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост 524 кв.м. в идеални части
от
урегулиран поземлен имот XIV, кв.23, отреден "За обществено
обслужване" по РЗП на село Скандалото, одобрен със Заповед №
373 от 27.10.2016 г. на Кмета на Община Априлци, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
66771.501.418,
с
ТПТ
“Урбанизирана”, с НТП “Терен на обществени сгради и центрове”, с
площ от 899 кв.м., по действащата КККР на село Скандалото,
община Априлци, област Ловеч, ведно с цялата, построена в този
имот едноетажна, полумасивна сграда, построена през 1978 г., със
ЗП 60 кв.м., с идентификатор № 66771.501.418.2.
2. Промяната в характера на собствеността да се отрази със
съставяне на нов акт за частна общинска собственост, който да бъде
вписан в СВ –Троян;
3. Дава своето съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на
строеж на Община Априлци от РПК „Изток”, върху 78,05 кв.м. за
построяване на втори етаж на сграда с идентификатор 66771.501.418.2
построена в съсобствен недвижим имот с идентификатор 66771.501.418 с
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м) по действащите КККР на село
Скандалото, обшина Априлци;
4. Възлага на Кмета на Община Априлци да сключи договор в писмена
форма за придобиване безвъзмездно право на строеж учредено от
РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ИЗТОК", вписана в Търговския
регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 000274282, със седалище и
адрес на управление: Република България, Област Ловеч, Община
Априлци, град Априлци – 5641, ул.”Търговска” № 2.
5. Да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г.
на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", ЕИК 176616985,
със седалище и адрес на управление с.Скандалото, ул.”Главна” № 64,
управлявано от Мария Иванова Попова – Председател, на едноетажна,
полумасивна сграда, построена през 1978 г., със ЗП 60 кв.м., с
идентификатор № 66771.501.418.2;
6. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед и сключи
договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г.
на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", ЕИК 176616985;
7. Дава своето съгласие СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
КИТКАТА", да реализира учреденото право на строеж по одобрен
инвестиционен проект, за негова сметка и в ползва на Община Априлци.

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Закривам редовното заседание на Общински съвет.

Председател
инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Кристина Колева

