РЕШЕНИЕ №1
ПРОТОКОЛ №1/07.11.2019г.
Относно: Избор на комисия, която да проведе избор на Председател на ОбС Априлци, мандат
2019-2023г.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 3, чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Избира комисия, която да проведе избора на Председател на ОбС Априлци в състав:
Председател – Младен Колев
Секретар – Деница Николова
Член – Димитър Кокошаров
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ

Събчо Лалев

РЕШЕНИЕ №2
ПРОТОКОЛ № 1/07.11.2019 г.
Относно: Избор на Председател на ОбС Априлци, мандат 2019-2023г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Избира за Председател на ОбС Априлци Стелиян Пенков Нунев.
Гласували общо 11 общински съветници:
11 гласа „за”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №3
ПРОТОКОЛ № 1/07.11.2019г.
Относно: Избор на Временна комисия за изработване на „Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация” за мандат 2019-2023г.
На основание чл. 21 ал.1, т. 1 и чл. 48 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Определя броя на временната комисия - 5 членове
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Избира Временна комисия в състав :
Пепа Колева
Иван Якимов
Петко Павлов
Деница Николова

Начо Начев
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Избира за Председател на Временната комисия – Пепа Колева.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Избира за Секретар на Временната комисия - Иван Якимов.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Определя мандат на Временната комисия от два месеца да изготви проект на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.
До приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Априлци за мандат
2019-2023 година, да осъществява работата си по Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Априлци за мандат 2015-2019 година.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №4
ПРОТОКОЛ №2/11.11.2019г.
Относно: Избор на състав на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование,
икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и
международни връзки към Общински съвет – Априлци.
На основание чл.21, ал.1 т.1 , чл. 48 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Определя състав на комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие,
евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки
към Общински съвет – Априлци:
Пепа Колева
Младен Колев
Иван Якимов
Даниела Петкова
Тотю Ненов
Димитър Кокошаров
Деница Николова

Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
2. Избира за Председател на постоянната комисия - Пепа Колева.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
3. Избира за Секретар на постоянната комисия – Иван Якимов.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ № 5
ПРОТОКОЛ № 2/11.11.2019г.
Относно: Избор на състав на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство,
общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност
към Общински съвет – Априлци.
На основание чл.21, ал.1 т.1 , чл. 48 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Определя състав на Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост,
туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към Общински съвет –
Априлци:
Младен Колев
Тотю Ненов
Петко Павлов
Начо Начев
Събчо Лалев
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
2. Избира за Председател на постоянната комисия - Младен Колев.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
3. Избира за Секретар на постоянната комисия – Тотю Ненов.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ № 6
ПРОТОКОЛ № 2/11.11.2019г.
Относно: Избор на състав на постоянната комисия за противодействие на корупцията към
Общински съвет - Априлци.
На основание чл.21, ал.1 т.1 , чл. 48 от ЗМСМА Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Определя състав на Комисия за противодействие на корупцията към Общински съвет –
Априлци:
Петко Павлов
Начо Начев
Деница Николова
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
2. Избира за Председател на постоянната комисия - Петко Павлов.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
3. Избира за Секретар на постоянната комисия – Деница Николова.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ № 7
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019 г.
Относно:Предложение ДП-477/11.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №1181/04.10.2019г. от Петрана Миткова Станева за отпускане на
еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено вследствие на
възникнал пожар.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение №246 от
27.06.2013г., изменен с Решение №317 от Протокол №25/27.04.2017 г. на Общински съвет
Априлци, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на Петрана
Миткова Станева.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №8
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019 г.
Относно: Предложение ДП-1/12.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо
събрание на Асоциацията по ВиК.
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 инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци да представлява
Община Априлци за Мандат 2019 - 2023 г. в Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч.
2. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци
да изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан с писмо с Вх. № 1543/04.11.2019
г.
3. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци
да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската
на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ АД - гр. Ловеч за 2020 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в размер на 18 000
(осемнадесет хиляди) лева.
4. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци
да гласува съобразно интересите на община Априлци по т. 2 от дневния ред, описан в
писмо с Вх. № 1543/04.11.2019 г.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували 11 общински съветници
11 „за
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №9
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019 г.
Относно: Писмо с Вх. №2/07.11.2019г. от Областен управител на област Ловеч, относно
Определяне на представители в Областния съвет за развитие на област Ловеч.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.5, ал.1, т.14 от Правилника за
организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация – Общински съвет Априлци
РЕШИ:

Определя за свой представител в Областния съвет за развитие на област Ловеч Председателя
на Общински съвет Априлци – Стелиян Нунев.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували 10 общински съветници
10 „за
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №10
ПРОТОКОЛ № 3/28.11.2019г.
Относно: Предложение ДП-2/14.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на
Община Априлци и общински културен календар за 2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
народните читалища, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност на Община Априлци за 2020 г. и Общински
културен календар за 2020 г.
Гласували 7 общински съветници
7 „за
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №11
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно:Предложение ДП-3/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Актуализация на бюджета на Община Априлци.
На основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.44 ал.1 т.5, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.
2 и ал. 4 от ЗПФ, чл. 37 ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и
отчитане на бюджета на община Априлци, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема изменения по разходната част на бюджета на Община Априлци за 2019 г, съгласно
приложение №1.
Даниела Петкова – „за”

Деница Николова – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували 10 общински съветници
10 „за
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №12
ПРОТОКОЛ № 3/28.11.2019г.
Относно: Предложение ДП-4/15.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл. 5, ал. 16 на Постановление № 67/2010 г., Общински
съвет Априлци
РЕШИ:
Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци в размер на
2600 лв., считано от 07.11.2019 година.
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №13
ПРОТОКОЛ № 3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №18/15.11.2019г. от Стелиян Нунев – Председател на Общински
съвет Априлци, относно Определяне продължителността на работното време на председателя
на Общински съвет Априлци.
На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Определя на Председателя на Общински съвет – Априлци непълно работно време от четири часа
дневно при ненормиран работен ден, считано от 07.11.2019 година.
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №14
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ на „Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за
мандат 2019-2023г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №15
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ВТОРА - КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019 -2023г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №16
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ТРЕТА - РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”

Гласували 11 общински съветници
10 „за”
1 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №17
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК на „Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандат 2019-2023г.”
Гласували 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №18
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ПЕТА - ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ. НАКАЗАНИЯ на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №19
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ШЕСТА - ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №20
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА СЕДМА - КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за организацията
и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандат 2019-2023г.”
Гласували 10 общински съветници
9 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №21
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ОСМА - ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”

Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №22
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ДЕВЕТА - ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандат 2019-2023г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №23
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ДЕСЕТА - КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №24
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ на „Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 20192023г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №25
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №26
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА - МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ на „Правилник за организацията
и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандат 2019-2023г.”

Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №27
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
Гласували 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №28
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение с Вх. №25/22.11.2019г. от Пепа Колева – Председател на временна
комисия към Общински съвет Априлци, относно Приемане на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържал се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №29
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Предложение ДП-479/22.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ
на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
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 Сави Стефанов Савов ПИ с идентификатор 52218.531.246
по КККР на град Априлци, квартал Ново село с площ 610 кв.м., с НТП „Ливада” в местността
„Логочива”, актуван с АЧОС № 2736/17.10.2019 г.
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.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитъ Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №30
ПРОТОКОЛ №3/28.11.2019г.
Относно: Писмо с Вх. №23/20.11.2019г., относно членство на Председателя на Общински съвет
Априлци в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
за мандат 2019 – 2023г.
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие Председателят на Общински съвет Априлци да членува в Националната
асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски
внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет и
параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”.

Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитъ Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №31
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019г.
Относно: Писмо с Вх. №14/13.11.2019г. от Национално сдружение на общините в Република
България относно Определяне на делегат на Общински съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България.
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на
НСОРБ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на общинския съвет Стелиян Пенков Нунев – Председател
на Общински съвет – Априлци.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание,
той ще бъде заместван от Младен Иеремиев Колев – Общински съветник в Общински съвет –
Априлци.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №32
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019г.
Относно: Предложение ДП-5/04.12.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци
относно Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна
група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи
по Споразумение №РД 50-200 от 29 ноември 2016г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Отпуска безлихвен заем в размер на 30 000 лева на Сдружение „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин” със срок на връщане до 20 декември 2020 година.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №33
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019г.
Относно: Предложение ДП-8/13.12.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци
относно Определяне на представител и заместник представител в Общото събрание на РСО
„Централна Стара планина”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Определя представител и заместник представител на Общински съвет - Априлци, мандат 20192023 г. в Общото събрание на Регионално Сдружение на общини „Централна Стара планина”.
1 . Инж. Тихомир Михайлов Кукенски - Кмет на община Априлци.
2. Стелиян Пенков Нунев - Председател на ОбС - Априлци.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №34
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019 г.
Относно: Предложение ДП-10/16.12.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци
относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на еднократни финансови
помощи на жители на Община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 1, ал. 2, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Приема предложение за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на еднократни
финансови помощи на жители на Община Априлци.
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №35
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019 г.
Относно: Предложение ДП-6/09.12.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци
относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти –
публична общинска собственост на НЧ „Светлина 1895г.”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде предоставен за безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Светлина 1895”, БУЛСТАТ 000283616, град Априлци, пл. "Априлско въстание" №5, п.к. 5641, поземлен имот
52218.530.411, с площ от 5 112 кв.м., с начин на трайно ползване: „За обект комплекс за култура
и изкуство” - публична общинска собственост;
2. Да бъдат предоставени за безвъзмездно право на управление на Народно читалище
„Светлина- 1895”, БУЛСТАТ 000283616, град Априлци;
a. Ул.”Ново село”, представляваща ПИ с идентификатор 52218.530.336 по КККР на град Априлци
до кръстопътя с ул. „Вълко Йонков”.
b. Ул.”Търговска”, представляваща ПИ с идентификатор 52218.530.313 по КККР на град
Априлци;
c. Ул.”Стадион”, представляваща ПИ с идентификатор 52218.530.405 по КККР на град Априлци;
d. Застроен урегулиран ПИ с идентификатор 52218.530.282, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “За
друг обществен обект, комплекс”, с площ от 3 751 кв.м. по КККР на град Априлци;
е. Застроен урегулиран ПИ с идентификатор 52218.530.527, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП
“Високо застрояване (над 15 м)”, с площ от 2 919 кв.м. по КККР на град Априлци:
3. Определя срок на правото на управление от 00:00 ч. на 22.02.2020 г. до 23:59 ч. на 22.02.2020
г.;
4. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед за учредяване безвъзмездно право на
управление и сключи договор при следните минимални условия:
• Народно читалище „Светлина 1895” да създаде необходимата организация за нормално
протичане на „Празника на сланината и греяната ракия 2020”.
Даниела Петкова – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”

Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №36
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019 г.
Относно: Предложение ДП-9/13.12.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци
относно Състав на общинска комисия по безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, ал. 2, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и във връзка с § 1 а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за
движение по пътищата, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Приема Общинска комисия по безопасност на движението в състав:
Председател: Инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци
Зам. председател: Началник участък – Априлци
Секретар: Деница Николова - Общински съветник
Членове: Ваня Иванова - Секретар на община Априлци
Добромир Теодосиев - Директор на Дирекция „ФСДАПИО”
Михаил Михайлов - Гл. експерт „Обществен ред и сигурност”
Начо Начев - Общински съветник
Иван Якимов - Общински съветник
Представител „Пътен контрол” в РУ МВР –Троян
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №37
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019 г.
Относно: Предложение ДП-7/12.12.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци
относно Обявяване на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост
и предоставяне за безвъзмездно право на ползване.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.6, ал.1 и ал.6. чл.39. ал.2 - 4 от Закона за общинската собственост, във Връзка с чл.30 от
Закона за пощенските услуги, и чл.49 и чл.50 от НРПУРОИ, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост помещения на първи етаж в югоизточната част на
сграда с идентификатор 5218.546.113.1, представляващи:

• Помещение на №1.001, с площ от 11,06 кв.м., съгласно архитектурно заснемане на първи етаж
на Сграда с идентификатор 5218.546.113.1;
• Помещение на №1.002, с площ от 14,25 кв.м., съгласно архитектурно заснемане на първи стаж
на сграда с идентификатор 5218.546.113.1:
• Помещение на №1.003, с площ от 30,16 кв.м., съгласно архитектурно
заснемане на първи
етаж на сграда с идентификатор 5218.546.113.1;
2. Да бъде предоставено за срок от 10 години безвъзмездно право на ползване на „Български пощи"
ЕАД, ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община
Столична, гр. София 1700, район Студентски, ж.к. Студентски град, ул. “Акад. Стефан
Младенов“ №1, бл.31, помещение №1.003, с площ от 30,16 кв.м., съгласно архитектурно
заснемане на първи етаж на сграда с идентификатор 5218.546.113,1;
3. Промяната в характера на собствеността да се отрази със съставяне на нов акт за частна
общинска собственост;
4. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе всички необходими административни
процедури, както и да издаде заповед за учредяване безвъзмездно право на ползване и сключи
договор.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №38
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019г.
Относно: Попълване състава на постоянните комисии по Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019 – 2023г.
На основание чл.21, ал.1, т.1 , чл.48 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Определя състав на постоянна комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо
развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни
връзки към Общински съвет – Априлци:
Даниела Петкова
Димитър Кокошаров
Иван Якимов
Младен Колев
Пепа Колева
Събчо Лалев
Тотю Ненов

Гласували 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
2. Избира за Председател на постоянната комисия - Пепа Колева.
Гласували 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
3. Избира за Секретар на постоянната комисия – Иван Якимов.
Гласували 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №39
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019г.
Относно: Попълване състава на постоянните комисии по Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019 – 2023г.
На основание чл.21, ал.1, т.1 , чл. 48 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Определя състав на Комисия по териториално и селищно устройство, общинска
собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към
Общински съвет – Априлци:
Деница Николова
Иван Якимов
Младен Колев
Начо Начев
Пепа Колева
Петко Павлов
Тотю Ненов
Гласували 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
2. Избира за Председател на постоянната комисия - Младен Колев.
Гласували 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.

3. Избира за Секретар на постоянната комисия – Тотю Ненов.
Гласували 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №40
ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019г.
Относно: Попълване състава на постоянните комисии по Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019 – 2023г.
На основание чл.21, ал.1, т.1 , чл. 48 от ЗМСМА Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Определя състав на Комисия за противодействие на корупцията към Общински съвет –
Априлци:
Деница Николова
Начо Начев
Петко Павлов
Гласували 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
2. Избира за Председател на постоянната комисия - Петко Павлов.
Гласували 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
3. Избира за Секретар на постоянната комисия – Деница Николова.
Гласували 8 общински съветници
8 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №41
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Писмо с Вх. №72/14.01.2020г. от Гл. инспектор Радостина Петкова - Началник РУ –
Троян относно Справка за дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2019г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема Справка за дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2019г.

Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №42
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Писмо с Вх. №17/14.11.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №1328/13.11.2019г. от Ивелина Нанкова Калчева за Отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от
27.06.2013 г., изменен с Решение № 34 от Протокол № 4/27.12.2020 г. на Общински съвет Априлци, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на Ивелина
Нанкова Калчева.
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №43
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Писмо с Вх. №49/16.12.2019г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Заявление с вх. №1418/10.12.2019г. от Ренета Михова Кукенска за Отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от
27.06.2013 г., изменен с Решение № 34 от Протокол № 4/27.12.2020 г. на Общински съвет Априлци, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на Ренета
Михова Кукенска.
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №44
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020 г.
Относно: Предложение ДП-12/07.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №1112/18.09.2019г. от Силвия Миткова Георгиева за
Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от
27.06.2013 г., изменен с Решение № 34 от Протокол № 4/27.12.2020 г. на Общински съвет Априлци, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на Силвия
Миткова Георгиева.
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №45
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020 г.
Относно: Предложение ДП-13/07.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №1203/10.10.2019г. от Татяна Цочева Георгиева за Отпускане
на еднократна финансова помощ за новородено дете.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от
27.06.2013 г., изменен с Решение № 34 от Протокол № 4/27.12.2020 г. на Общински съвет Априлци, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на Татяна
Цочева Георгиева.
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №46
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020 г.
Относно: Предложение ДП-14/07.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №06/03.01.2020г. от Кристина Стилянова Жабилова за
Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от
27.06.2013 г., изменен с Решение № 34 от Протокол № 4/27.12.2020 г. на Общински съвет
Априлци, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:

Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на Кристина
Стилянова Жабилова.
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №47
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020 г.
Относно: Предложение с Вх. №76/14.01.2020г. от Стелиян Нунев – председател на Общински
съвет – Априлци, относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии
за периода юли 2019г. – декември 2019г.
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Априлци
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за периода юли
2019г. - декември 2019г.
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №48
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-16/08.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Одобряване на извършената от „ВиК” АД гр. Ловеч през 2019г. инвестиция в
активи публична общинска собственост.
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.4, чл.198о, ал.1 и ал.4 от Закона за водите,
чл.7.4. от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.04.2016 г.,
Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Приема и одобрява извършените от „ВиК“ АД гр. Ловеч през 2019г. инвестиции в активи
публична общинска собственост, съгласно приложения към настоящото предложение приемопредавателен протокол.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да извърши законосъобразно всички необходими
действия по преминаване на вече заведените активи в управление на АВиК и предаването им за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператора, чрез допълване и/или
актуализиране на приложение №1 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
от 28.04.2016 г.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”

Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №49
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-19/14.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №13/06.01.2020г. от Даринка Георгиева Георгиева.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Освобождава от такса за храна децата Тодор Даринов Георгиев и Геновева Даринова Георгиева
за периода от 01.02.2020г. до края на учебната 2019/2020 г.
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №50
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-20/14.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци
относно Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата численост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Одобряване промени в структурата на общинска администрация, както следва:
- Променя длъжността Кмет на кметство на с. Велчево, става Кметски наместник на с.
Велчево.
2. Одобрява обща численост на общинска администрация 33 бр., разпределени по длъжности
съгласно Приложение 1, Приложение 2, представляващи неразделна част от настоящото
предложение.
3. Кметът на общината да отрази съответните корекции в длъжностното разписание на
общинската администрация.
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №51
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-22/20.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за проект „Ремонт, дооборудване и
дообзавеждане на народно читалище „Светлина – 1895г.” в гр. Априлци, сключен между народно
читалище „Светлина – 1895г.” – гр. Априлци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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 Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №11/07/2/0/00530 от 16.04.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Ремонт, дооборудване и дообзавеждане на
народно читалище „Светлина - 1895 г.” в гр. Априлци” с цел пускане в експлоатация на
театралната зала и прилежащите помещения, сключен между Народно читалище "Светлина 1895 г."- гр. Априлци и ДФ „Земеделие”, със седалище гр. Априлци, пл. Априлско въстание № 5 и
адрес на управление България, пощенски код 5641, гр. Априлци, пл. Априлско въстание № 5, ЕИК
по БУЛСТАТ 000283616, представлявано от Дончо Христов Пачников, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Априлци да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 176 536,60 лв. (сто
седемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и шест лева и шестдесет стотинки) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 11/07/2/0/00530 от 16.04.2018 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Ремонт,
дооборудване и дообзавеждане на народно читалище „Светлина - 1895 г.” в гр. Априлци” с цел
пускане в експлоатация на театралната зала и прилежащите помещения, сключен между
Народно читалище "Светлина - 1895 г."- гр. Априлци и ДФ „Земеделие”. Съгласно Наредба №12
от 25.07.2016 г. Записът на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след
изтичане на срока за изпълнение на инвестицията / дейностите, определени в Договор /
Споразумение №11/07/2/0/00530 от 16.04.2018 г., сключен между Народно читалище "Светлина 1895 г."- гр. Априлци и ДФ „Земеделие” за срок от 36 месеца.
2. Възлага на Кмета на община Априлци, чрез председателя на Народно читалище „Светлина 1895 г.” - гр. Априлци, да подготви необходимите документи за получаване на авансовото
плащане по договор № 11/07/2/0/00530 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Априлци, проведено на
30.01.2020г., Протокол №5, т. 13 от дневния ред по доклад № ДП-22/20.01.2020г. при кворум от
9 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 9 гласа „за”, 0 „против” и
„въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Априлци.
Председател на Общински съвет:……………….
Даниела Петкова – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”

Тотю Ненов – „за”
Гласували 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №52
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП – 24/20.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Програма за управление на община Априлци за мандат 2019 – 2023г.
На основание чл. 44, ал. 5 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Приема Програма за управление на Община Априлци за мандат 2019-2023 година.
Гласували 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №53
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-11/06.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ 52218.542.261 и 52218.542.260, УПИ VII и VIII – 671,
кв. 91 и улична регулация между о.т. 337 през о. т. 338 към о.т. 339, кв. Острец, гр. Априлци.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.6, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.62а, ал.4, чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2,
т.1 и т.2 и чл.208, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет мАприлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие за допускане изменение на ПУП - ПРЗ, с което уличната регулация на улица
между о.т. 337 през о.т. 338 към о.т. 339 се проведе по имотните граници на ПИ 52218.542.261 и
52218.542.260.
2. Дава съгласие да се промени предназначението на частта от ПИ 52218.542.260, предвидена в
подробния устройствен план за озеленени площи, които не са реализирани във връзка с издаване
на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ ПИ 52218.542.261 и
52218.542.260, УПИ VII и УIП-671, кв. 91 и улична регулация между о.т. 337 през о.т. 338 към о.т.
339, кв. Острец, гр. Априлци.
3. Одобрява техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ, съставено от
възложителя.
4. При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ, Наредба №7/ДВ бр.3 /2004г./
за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и
Наредба №8 /ДВ бр.57/2001г./ за Обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и
Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационнотранспортната система на урбанизираните територии.
5. Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108, ал.2 от

ЗУТ.
6. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението, съгласно изискванията на чл.124я,
ал.2 и чл.124б от ЗУТ.
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №54
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-17/13.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане и изработване на проект за изменение на ОУП и
подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ 52218.480.33 по
кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Ново село, м. „Свети Илия” за застрояване на обект:
Приемо – предавателна станция на „Теленор България ЕАД №3947”.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл.134, ал.1, т.2, във връзка с чл.134, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.2, във връзка с чл.134, ал.3 от ЗУТ,
Общински съвет Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП и подробен
устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват на поземлен имот проектен
идентификатор 52218.480.36 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Ново село, м. ”Свети
Илия” за застрояване на обект: Приемо - предавателна станция на „Теленор България
ЕАД№3947”, съгласно приложеното задание.
2. Одобрява техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ, съставено от
възложителя.
3. При изработване на ПУП-ПЗ да се спазват изискванията на ЗУТ, Наредба №7/ДВ бр.3/2004г./
за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и
Наредба №8/ДВ бр.57/2001г./ за Обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
4. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се
внесе за одобряване от Общински съвет – Априлци, съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №55
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-21/15.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Избор на състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност за мандат
2019 – 2023г.
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци

РЕШИ:
1. Създава Местна комисия за обществен ред и сигурност за мандат 2019 - 2023г.
2. Определя състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност:
Председател:………………………- Кмет на Община Априлци
Зам. председател:…………………- Зам. кмет на Община Априлци
Секретар:…………………………..- Секретар на Община Априлци
Членове:
1. Петко Павлов - Общински съветник
2. Събчо Лалев - Общински съветник
3. Младен Колев - Общински съветник
4……………………………………- Представител на РУ на МВР - гр. Троян
5…………………………………... - гл. експерт „Обществен ред и сигурност”
6.………………………………...…- Секретар на „МКБППМН”
7……………………………………- Директор дирекция „ФСДАПИО”
8……………………………… …- ст. спец. „Екология и Инспекторат”
9.……………………………… …- Кметски наместник с. Велчево
10 …………………………………- Кметски наместник с. Драшкова поляна
11.…………………………………-Кметски наместник с. Скандалото
3. Протоколите от заседанията на комисията да се завеждат в деловодството на Общински
съвет – Априлци.
Гласували 11 общински съветници
10 „за”
1 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №56
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-23/20.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на
общо събрание на Асоциацията по ВиК.
На основание чл. 21, ат. 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 инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци да представлява Община
Априлци за Мандат 2019 - 2023 г. в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ АД Ловеч.
2. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци да
изкаже съгласие по така предложения дневен ред, описан е писмо с Вх. № 102/20.01.2020 г.
3. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци да
изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на отчет за дейността на Асоциация на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч за 2019 г.”
4. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци да
изкаже съгласие по т. 2 „Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч за 2019 г.”
5. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци да
изкаже съгласие по т. 3 „Приемане на бюджета на Асоциация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч за

2020 г.
6. Представителят на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци да
гласува съобразно интересите на община Априлци по т. 4 от дневния ред, описан в писмо с Вх. №
102/20.01.2020 г.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №57
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-26/28.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Приемане на „Стратегия за управление и разпореждане с общинска
собственост в Община Априлци за периода 2019 - 2023 г.”
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,
чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.3 б, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема „Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Априлци за
периода 2019 - 2023 г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №58
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение ДП-28/30.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с поземлени
имоти собственост на Община Априлци през 2020г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.3 в, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Априлци

РЕШИ:
Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с поземлени имоти собственост на
Община Априлци през 2020г.”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №59
ПРОТОКОЛ №5/30.01.2020г.
Относно: Предложение с Вх.№97/24.01.2020г. от Владимир Станев – Кметски наместник с.
Велчево, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, от Правилник за отпускане на еднократни
финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г.,
изменен с Решение № 34 от Протокол № 4/27.12.2020 г. на Общински съвет Априлци, Общински
съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на Георги Маринов
Костовки.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ № 60
ПРОТОКОЛ № 6 / 05.02.2020 г.
Относно: Предложение от инж. Т. Кукенски – Кмет на община Априлци, относно промяна в
точка 1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 5 215 144лв., съгласно Приложение №1.
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема промяна в точка 1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 5 215 144 лв., съгласно Приложение №1,
§72-00 Предоставена възмездна финансова помощ (нето): било -16 000 лв., става 0 лв. /+/ 16 000
лв.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „въздържал се”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”

Гласували общо 10 общински съветници
9 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ № 61
ПРОТОКОЛ № 6 / 05.02.2020 г.
Относно: Предложение от инж. Т. Кукенски – Кмет на община Априлци, относно промяна в
точка 1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 5 215 144 лв., съгласно Приложение №2.
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема промяна в точка 1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 5 215 144 лв., съгласно Приложение №2,
§45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел: било 5 000 лв.,
става 21 000 лв. /+/ 16 000 лв.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „въздържал се”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 10 общински съветници
9 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ № 62
ПРОТОКОЛ № 6 / 05.02.2020 г.
Относно: Предложение от инж. Т. Кукенски – Кмет на община Априлци, относно промяна в
точка 4.
На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1.Членски внос
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:
4.2.1. За новородени и други цели
4.2.2.За погребения
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища (за 14 субсидирани бройки)
4.3.1.1. Подпомагане дейността на читалищата
4.3.2. Спортни клубове и мероприятия

5 480 лв.
10 000 лв.
500 лв.
146 160 лв.
21 000 лв.
11 500 лв.

В това число за :
4.3.2.1. Футболен клуб “Априлци 2001” /мъже и деца/
8 500 лв.
4.3.2.2. Други спортни мероприятия
3 000 лв.
4.3.3. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
50 000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и
отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „въздържал се”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ № 63
ПРОТОКОЛ № 6 / 05.02.2020 г.
Относно: Предложение от инж. Т. Кукенски – Кмет на община Априлци, относно точка 1.2. ПО
РАЗХОДИТЕ в размер на 5215144 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи.
На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Априлци за 2020 година, както следва:
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 5 215 144 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Приложение №2 с направените промени.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ № 64
ПРОТОКОЛ № 6 / 05.02.2020 г.
Относно: Предложение от инж. Т. Кукенски – Кмет на община Априлци, относно точка 1.1. ПО
ПРИХОДИТЕ в размер 5 215 144лв.
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Априлци за 2020 година, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 5 215 144лв., съгласно Приложение №1 с направените промени.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №65
ПРОТОКОЛ №6/05.02.2020 г.
Относно: Предложение от инж. Т. Кукенски – Кмет на община Априлци, относно Предложение
ДП-25/22.01.2020г. от инж. Т. Кукенски – Кмет на община Априлци, относно Приемане на
бюджета на Община Априлци за 2020г.
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и
ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г., ПМС
№381 /30.12.2019г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на Община Априлци, Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Априлци за 2020 година, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 5215144 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
В това число:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности
1.1.1.2. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)
1.1.1.3. Преходен остатък от 2019 г.
/Съгласно Приложение №3/
1.1.2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
В това число:
1.1.2.1. Данъчни приходи
1.1.2.2. Неданъчни приходи
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности

2 560 870 лв.
2 242 025 лв.
14 308 лв.
304 537 лв.
2 654 274 лв.
347 600 лв.
526 800 лв.
192 300 лв.

В това число :
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия
119 700 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
72 600 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
226 692 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери
-180 038 лв.
1.1.2.6. Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
0 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2019 г.
1 540 920 лв.
/Съгласно Приложение №3/
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 5215144 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Приложение №2, в т.ч.:
1.2.1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
2 560 870 лв.
1.2.2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ
102 378 лв.
ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч.
За заплати и осигуровки
40 278 лв.
за издръжка
62 100 лв.
1.2.3. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
2 551 896 лв.
2. Приема инвестиционната програма за 2020 г. (Поименен списък по обекти, видове разходи и
източници на финансиране) в размер на 4 855 737 лв., съгласно Приложение №4.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 241 000
лв., съгласно Приложение № 4.
3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала в местните дейности през
2020 г., съгласно Приложение № 5.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос
5 480 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:
4.2.1. За новородени и други цели
10 000 лв.
4.2.2. За погребения
500 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища (за 14 субсидирани бройки)
146 160 лв.
4.3.1.1. Подпомагане дейността на читалищата
21 000лв.
4.3.2. Спортни клубове и мероприятия
11 500 лв.
В това число за :
4.3.2.1. Футболен клуб “Априлци 2001” /мъже и деца/
8 500 лв.
4.3.2.2. Други спортни мероприятия
3 000 лв.
4.3.3. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
50 000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и
отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината
3 000 лв.
До 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация” съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС
1 500 лв.
До 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация” съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗДБРБ за 2020 г.
6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет:
- СУ “Васил Левски” гр. Априлци /Приложение № 6/
7. Утвърждава списъци на педагогическия персонал и служители на Община Априлци, които имат
право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,
съгласно Приложение № 7.
8. Приема План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане
на чистотата на територията на Община Априлци за 2020 г., съгласно Приложение № 8.

9. Приема размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени
от бюджета за 2020 г. в размер на 0 лв., съгласно Приложение №9.
10. Одобрява максималния размер на дълга, съгласно Приложение № 13.
11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложения № 10.1, 10.2 и Приложение № 11.
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020, 2021,
2022 г., съгласно Приложение №12.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани в края на 2020 г. в размер до 472 803 лв.; ограничението не се прилага за задължения за
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани
в края на 2020 г. в размер до 1 576 012 лв.; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения;
15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи.
15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
средства от дарения и спонсорство съгласно волята на дарителя.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ
орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет и от сметките за средства на ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз .
17.2. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на
2020 г.
17.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
17.4. При предоставянето на средства от сметките за средства на ЕС да се спазват
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
17.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на
ОбС.
17.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства
за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други
донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и
за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №66
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020г.
Относно: Предложение ДП-30/05.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Участие на община Априлци с проектно предложение към фонд „Социална
закрила” /ФСЗ/ по открита процедура за закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
обществена трапезария, по направление Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи,
текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация
на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие за участие на община Априлци към фонд „Социална закрила“ /ФСЗ / по открита
процедура за закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обществена трапезария, по
направление Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на
материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на социални услуги“.
2. Упълномощава кмета на Община Априлци инж. Тихомир Кукенски да предприеме всички
необходими действия по придобиване професионалното кухненско оборудване по проектно
предложение Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на
материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на социални услуги“ на фонд „Социална закрила“ /ФСЗ /, което
да послужи за нуждите на Обществена трапезария - гр. Априлци.
3. Дава съгласие Община Априлци да съфинансира проекта, съгласно условията на ФСЗ, с 10% от
общия бюджет на проектното предложение, съгласно приложената ценова оферта с най – ниска
стойност.

Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №67
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020г.
Относно: Предложение ДП-31/10.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №72/24.01.2020г. от Ана Илиева Балевска за отпускане на
еднократна финансова помощ за лечение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение №246 от
27.06.2013 г., изменен с Решение №34 от Протокол №4/27.12.2019 г. на Общински съвет Априлци, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение в размер на 300 /триста/ лева на Ана
Илиева Балевска.
Гласували общо 11 общински съветници
10 „за”
1 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №68
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020г.
Относно: Предложение ДП-32/10.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №106/03.02.2020г. от Пена Лазарова Петкова за отпускане на
еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено вследствие на
възникнал пожар.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от
27.06.2013 г., изменен с Решение № 34 от Протокол №4/27.12.2019 г. на Общински съвет Априлци,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на Пена Лазарова
Петкова.
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържал се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №69
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020 г.
Относно: Предложение ДП-34/13.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Заявление с вх. №139/11.02.2020г. от Звездица Трендафилова Дурльова за
отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за погребение.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от
27.06.2013г., изменен с Решение №34 от Протокол №4/27.12.2019 г. на Общински съвет Априлци,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на Звездица
Трендафилова Дурльова.
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №70
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020 г.
Относно: Писмо с Вх. №68/13.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Молба от Кина Дамянова Димитрова за опрощаване на дължими общински вземания.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република
България, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Въз основа на обстоятелствата, фактите, и мотивите, изложени в писмо с
Вх.№113/17.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, Общински съвет –
Априлци изразява отрицателно становище по молба, заведена в Администрацията на
Президента на Република България с Вх.№94-05-119/05.12.2019г., подадена от Кина Дамянова
Димитрова за опрощаване на дължими вземания в общ размер 1146,76 лв. към 17.02.2020г.
Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на Президента на Република
България.
Гласували общо 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №71
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020 г.
Относно: Предложение ДП-33/11.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище „Бъдеще 1894г.”
– гр. Априлци за окончателно разплащане по проект „Основен ремонт и реновиране на Народно
читалище „Бъдеще 1894г.” – гр. Априлци”.
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 Договор за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ №11/07/2/0/00076 от 14.03.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за
проект „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище - Бъдеще- 1894 Априлци, сключен
между Народно читалище „Бъдеще” 1894 - гр. Априлци и ДФ „Земеделие”, Общинския съвет Априлци:
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предостави безлихвен заем в размер на 164 098,55 лв. /сто шестдесет и
четири хиляди и деветдесет и осем лева и 55 ст./ на Народно читалище „Бъдеще” 1894 - гр.
Априлци, община Априлци за изпълнение на задълженията си по Договор за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ №11/07/2/0/00076 от 14.03.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” по проект „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище „Бъдеще” 1894
- гр. Априлци”, сключен между Народно читалище „Бъдеще” 1894 - гр. Априлци и ДФ „Земеделие”.
• Усвояване на заема- 14.03.2020 г.
• Срок на погасяване - веднага след получаване на окончателното плащане от Държавен фонд
„Земеделие”, Разплащателна агенция, съгласно Договора за отпускане на финансова помощ
№11/07/2/0/00076 от 14.03.2018г. или не по-късно от 01.12.2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Априлци да организира изпълнението на решението, като го
упълномощава, при спазване на нормативните изисквания, да подпише договор за предоставяне
на временен безлихвен заем, в който да се конкретизират условията по изпълнение на
настоящето Решение.
3. Договорът за предоставяне на безлихвен заем да се подпише след предоставяне на решение на
читалищното настоятелство за отпускане на безлихвения заем.
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №72
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020 г.
Относно: Предложение ДП-18/14.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по
безопасност на движението по пътищата при община Априлци.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Приема Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на
движението по пътищата при община Априлци.

Гласували общо 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №73
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020г.
Относно: Предложение ДП-27/29.01.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Априлци.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.40, ал.3 от Закон за защита на животните, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията
на Община Априлци.
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №74
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020г.
Относно: Предложение ДП-29/05.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Приема годишен отчет на Местната комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни в община Априлци за 2019 г.
Гласували 10 общински съветници
9 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №75
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020г.
Относно: Предложение ДП-35/14.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на
отпадъците на Община Априлци.
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема годишния отчет на Общинска програма за опазване на околната среда и програма за
управление на отпадъците на Община Априлци за 2019 година.
Гласували 10 общински съветници
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №76
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020г.
Относно: Предложение ДП-36/21.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Заявление с Вх.№175/19.02.2020г. от Диляна Евгениева Енчева за отпускане на
еднократна финансова помощ за новородено дете.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци, приет с Решение № 246 от
27.06.2013 г., изменен с Решение № 34 от Протокол №4/27.12.2019 г. на Общински съвет Априлци,
Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на Диляна
Евгениева Енчева.
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци

РЕШЕНИЕ №77
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020г.
Относно: Предложение ДП-37/27.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община
Априлци, относно Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии,
собственост на община Априлци.
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
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
Общински съвет Априлци

РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за продажба на стояща дървесина
на корен чрез публичен търг с явно наддаване и сключи договор със спечелилия участник за
подотдел: 123”ю”
2. Определя начална тръжна цена за иглолистния материал:
Едра стр. I клас - 65,00 лв. за куб.м.
Едра стр. II клас - 60,00 лв. за куб.м.
Средна стр. - 50,00 лв. за куб.м.
ОЗМ - 35,00 лв. за куб.м.
Дърва - 25,00 лв. за куб.м.
Начална тръжна цена за широколистни :
Дърва за огрев - 33,00 лв. за пл. куб. м.
Всички цени са без Д ДС
Даниела Петкова – „за”
Деница Николова – „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Иван Якимов – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев – „за”
Пепа Колева – „за”
Петко Павлов – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Събчо Лалев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №78
ПРОТОКОЛ №7/27.02.2020г.
Относно:Доклад с Вх.№122/26.02.2020г. от инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци,
относно Одобряване на проект за разширение границите на общ устройствен план на община
Априлци.
Във връзка със законосъобразното приключване на процедурата на основание чл. 127, ал.6 от ЗУТ
във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Одобрява представения проект за „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА АПРИЛЦИ.
2. Решението на Общински съвет Априлци да се изпрати след влизането му в сила за обнародване
в държавен вестник.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по прилагане на влезлия в сила проект за
„ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“
Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Априлци за сведение и изпълнение.

Гласували 11 общински съветници
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев

Председател на Общински съвет Априлци
РЕШЕНИЕ №79
ПРОТОКОЛ №8/05.03.2020г.
Относно: Предложение ДП-38/02.03.2020г. от Инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община
Априлци, относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по
процедура: „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно
изкуствено осветление на общините” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност” (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. с проект: „Подобряване на енергийната
ефективност на система за външно изкуствено осветление на четири населени места в община
Априлци”. Предложение за даване на съгласие за общинско сътрудничество с партньор от
Кралство Норвегия, съгласно Насоките по Програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност и енергийна сигурност”, финансираната от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура:
„Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура - системи за външно изкуствено
осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансови механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021г. с проект: „Подобряване на енергийната ефективност
на система за външно изкуствено осветление на четири населени места в община Априлци".
2. Упълномощава кмета на Община Априлци - инж. Тихомир Кукенски да сключи общинско
сътрудничество с партньор от Кралство Норвегия - International Development Association Norway
Kjoepmannsgata 5, 7013 Trondheim, Norway Organisation number: 918752161 Representred by Anders
Stoelan-Chairman, съгласно Насоките по Програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност и енергийна сигурност“.
Гласували общо 9 общински съветници
9 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
Стелиян Нунев
Председател на Общински съвет Априлци

