ПРОТОКОЛ № 40
Днес, 29.03.2018 г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Тихомир Колев ,
Бранимир Беров, Начо Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Тотю Ненов,
Стелиян Нунев, Младен Колев, Пепа Колева.
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци, Владимир
Станев – Кмет на кметство с. Велчево, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци,
Росица Дочева- кметски наместник на с. Драшкова поляна, Мария Попова – кметски
наместник на с. Скандалото, Аделина Балджиева- ст. спец. „Екология и инспекторат”,
Тихомир Кукенски - гражданин
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми
господи кмет, гости откривам редовното заседание на Общински съвет Априлци на
29.03.2018г. Получено е едно постановление от прокуратурата с което се възлага
всички наредби да бъдат предоставени до края на април. Дали са законосъобразни.
Също така имаме пак от прокуратурата писмо с което на ново се изисква цялата
документация по Наредба № 16. От Народно читалище „Бъдеще” е постъпило едно
искане, което е и до г-н Пелов. Свързано е с договорът който е сключен с Фонд
„Земеделие”. Както разбирам им трябват 10/100 съфинансиране на читалището.
Получихме едно писмо на електронната поща на Общински съвет от граждани от
Априлци, които искат съдействие от нас във връзка с, според тях некомпетентни
ръководни кадри в общината. Аз съм длъжен да Ви го предоставя. С вх. № 669 е
постъпило отговор на питането от последното заседание на г-н Чорбаджийски. Има
постъпило едно предложение в 24 часовият период преди заседанието относно
Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план - план за улична
регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т. 62 кв. Център през кв. Първовци до и през кв.
Свинова поляна, гр. Априлци, област Ловеч. Г- н Пелов заповядайте да го предложите.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости, относно
ДП- 263 ще Ви го зачета. Това е процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т. 62 кв.
Център през кв. Първовци до и през кв. Свинова поляна. Който е изчел материала се е
запознал с Указ №45 от 16.01.1978г. на база на който всички махали добиват статута
на квартали на гр. Априлци. Именно на това основание и на основание влезлия в сила
Общ устройствен план ние правим това предложение, тази процедура да бъде
утвърдена улична регулация, за да може тази улица вече да бъде отразена като такава,
а не както към настоящия момент съществува като горски път.След като съгласно
Закона за устройство на територията добие този статут и бъде отразена на
Кадастралната карта, тогава вече ние ще можем да кандидатстваме за средства за
нейното възстановяване. Това е и идеята на цялата преписка. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Пред Вас е самия план. Може да се запознаете. И ако
имате въпроси. Минали са всички процедури съгласно ЗУТ.
Имате ли предложения по този въпрос? Няма. Който е съгласен предложение
ДП – 263 да влезе в дневния ред като точка 9, моля да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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Инж. Д. Кокошаров:Имате ли други предложения, които да влязат в дневния ред
на днешното редовно заседание? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Зачитам дневния ред:
1. Предложение ДП-258/15.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
2. Предложение ДП-257/15.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Осигуряване на заем в размер на 20 000.00 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 2016 година.
3.
Предложение ДП-253/22.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на
имот частна общинска собственост
4. Предложение ДП-255/06.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Общинска програма за опазване на околната среда и програма
за управление на отпадъците на Община Априлци
5. Предложение ДП-256/14.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
6. Предложение ДП-259/15.03.2018г. 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 ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването
на земеделските земи
7. Предложение ДП-260/15.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба на сграда – частна общинска собственост
8. Предложение ДП- 261/20.03.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел
123”ш”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост
9. Предложение ДП- 263/29.03.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т. 62 кв.
Център през кв. Първовци до и през кв. Свинова поляна, гр. Априлци, област
Ловеч
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува:
Гласували 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-258/15.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Определяне позицията и мандата на представителя на
Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
2. Предложение ДП-257/15.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Осигуряване на заем в размер на 20 000.00 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 2016 година.
3. Предложение ДП-253/22.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване
на имот частна общинска собственост
4. Предложение ДП-255/06.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Общинска програма за опазване на околната среда и
програма за управление на отпадъците на Община Априлци
5. Предложение ДП-256/14.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
6. Предложение ДП-259/15.03.2018г. 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 ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи
7. Предложение ДП-260/15.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба на сграда – частна общинска собственост
8. Предложение ДП- 261/20.03.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в
подотдел 123”ш”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до
обекти публична общинска собственост
9. Предложение ДП- 263/29.03.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т.
62 кв. Център през кв. Първовци до и през кв. Свинова поляна, гр.
Априлци, област Ловеч
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-258/15.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Определяне позицията и 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, общински съветници, гости, когато
се подготвя заседание на асоциацията по ВиК Вие Сте наясно, че пристига проект за
дневен ред и общински съвет трябва да вземе решение неговият представител как да
гласува по всяка една от точките. Проекта им за дневен ред касае актуално
разпределение на гласовете , трето годишен отчет за дейността през 2017 г. на
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Асоциацията по ВиК, отчет за изпълнение на бюджета на асоциацията и бюджет за
2018 г. на Асоциацията по ВиК. Общински съвет взема решение и кмета гласува
съобразно решението на Общински съвет. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя
на комисията да представи
становището.
М. Пенков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дами
становището на комисията – гласували 6/шест/ общински съветника, от които шест
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуване поименно.
Предложение ДП-258/15.03.2018г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, който е
съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 426
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. № 367/26.02.2018 г.
3. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци да изкаже съгласие по т. 1 „Приемане на отчет за дейността на
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Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД-гр. Ловеч
за 2017 г. от дневния ред, описан в писмо с Вх. № 367/26.02.2018 г.
4. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – 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 2017 г. от дневния ред, описан в писмо с Вх. №
367/26.02.2018 г.
5. Представителя на Община Априлци – Д-р Младен Пелов – 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 2018 г. от
дневния ред, описан в писмо с Вх. № 367/26.02.2018 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-257/15.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Осигуряване на заем в размер на 20 000.00 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 2016 година.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници, гости,
предложението касае Местната инициативна група в която членува Община Априлци.
Искането което е постъпило при нас е да финансираме с безлихвен заем от 20 000 лв.
до средата на месец декември 2018 г. за текущи разходи, които в последствие ще бъдат
възстановени от ДФ „Земеделие” на МИГ. Ние ще си получим обратно тези 20 000 лв.
в декември месец тази година. Така беше и миналата година за 2017 г. Средствата ни
бяха възстановени. Самия факт, че на МИГ не и предоставят 50 до 70 % от целия
размер на сумата която ще усвои за периода на действие на стратегията за местно
развитие, а на годишна база и отпускат 60 % от средствата. На тях не им е достатъчно
да изпълнят стратегията и по тази причина се нуждаят от тези средства, като текущо
финансиране. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя
на комисията да представи
становището.
М. Пенков: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дами
становището на комисията – гласували 6/шест/ общински съветника, от които шест
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуване поименно.
Предложение ДП-257/15.03.2018г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, който е
съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
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Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 427
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. Априлци
РЕШИ:
Отпуска безлихвен заем в размер на 20 000 лева, на Сдружение „Местна
инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” със срок на връщане до 20
декември 2018 година.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-253/22.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна
общинска собственост
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението касае имот с
идентификатор 52218.154.30 в землището на гр.Априлци, кв.Видима. Начина
на трайно ползване на имота е за летище, аерогара. Това е в м.”Иванчовското”.
За да можем да го отдадем поради това, че има друг начин на трайно ползване
на земеделските стопани, това е реда. Самата идея е това да бъде отдадена
под наем. Благодаря Ви
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя на комисията да изкаже становището.
Бр. Беров:Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, г- кмет, дами и господа,
становище на комисията – гласували 4/четири/ общински съветника, от които четири „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”,прие предложението.

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме
поименно.Предложение ДП –253/22.02.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
който е съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
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Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 428
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14 от ЗОС и чл. 55, ал.3 и чл.56,
ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета но Община Априлци да проведе процедура чрез
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години
на 32446/46452 идеални части от незастроен урегулиран ПИ, УПИ I 52218.154.30, с идентификатор 52218.154.30, с ТПТ “Територия на
транспорта”, с НТП “За летище, аерогара”, на местността "Маринска", по
действащата КККР на гр.Априлци, кв.Видима, област Ловеч
2. Одобрява доклад за извършена пазарна оценка от 22.01.2018 г. на „Ай Си
трейд консулт” ЕООД на ПИ с идентификатор 52218.154.30
3. Определя начална тръжна годишна наемна цена цена на 32446/46452
идеални части от ПИ с идентификатор 52218.154.30 в размер на 574,18 лв.
/Петстотин седемдесет и четири лева и 18 ст./ лева.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-255/06.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление
на отпадъците на Община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Аз предлагам Аделина Балджиева да разясни по предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Който е съгласен да дадем думата на г-жа Аделина
Балджиева, моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
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0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте г-жо Балджиева
А. Балджиева: Уважаеми господин председател, общински съветници, уважаеми
господин кмет, гости Съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и
чл.52 от Закона за управление на отпадъците, Кмета на общината ежегодно внася в
общинския съвет годишен отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване
на околната среда и програмата за управление на отпадъците, като отчетите се
изпращат за информация и на съответната регионална инспекция по околната среда и
водите до 31 март на следващата година. През 2017г. е актуализирана програмата за
управление на отпадъците на община Априлци, за която има издадено Решение № ПН
ЕО – 10/2017г. на РИОСВ – Плевен, приета с Решение № 383/23.11.2017г. на
Общински съвет Априлци. Актуализацията се наложи във връзка с новите приоритети
в националното законодателство и отворените нови процедури по Оперативно
програма „Околна среда”, които дадоха възможност на общините чрез регионалните
сдружения да кандидатстват по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране
на битови отпадъци“по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие на ЕС. На 20.12.2017 г., между Министерство на околната среда и
водите и партниращите общини Троян и Априлци се подписа договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект„Проектиране и изграждане
на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или
зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на
регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“. Проектното предложение е
насочено към предприемане на мерки за подобряване управлението на битовите
отпадъци в съответствие с националния план за управление на отпадъците.
Устойчивото управление на битовите отпадъци ще бъде постигнато чрез инвестиции в
проектиране и изграждане на:
- компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци с капацитет 2200 т/г.,
- инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с
капацитет 6300 т/г., както и на съпътстващата инфраструктура. Срокът за изпълнение
на проекта е 26 месеца.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателя на комисията за становище.
Бр. Беров: Уважаеми господин председател, общински съветници, уважаеми
господин кмет, кметски наместници гласували 4/четири/ общински съветника, от които
четири „за”, нула „против” и нула „въздържали се”,прие предложението.

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров :В режим на гласуване сме. Предложение ДП –255/06.03.2018г на
основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, който е съгласен моля да гласува:

Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се .
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 429

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 2017 год.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-256/14.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа става въпрос за чакалнята която е
собственост на общината и се намира в с. Велчево. Имота дълго време не се използва и
с цел по голяма оперативност предложението касае неговото прехвърляне от публична
в частна общинска собственост. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
Бр. Беров: Становище на комисията от гласували 4/четири/ общински съветника,
от които четири „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, приехме предложението .
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме
поименно.Предложение ДП –255/14.03.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
който е съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 430
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.3 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост:
- застроен поземлен имот с идентификатор 10567.501.119 в размер на 843
кв.м, Трайно предназначение: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:
Ниско застрояване (до 10 м.)
- 15 кв.м. от масивна с частични стоманобетонни елементи едноетажна
жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ 85 кв.м. и
идентификатор 10567.501.119.1
- масивна с частични стоманобетонни елементи едноетажна сграда – хангар,
депо, гараж със застроена площ 13 кв.м. и идентификатор 10567.501.119.2
по одобрената кадастрална карта на с.Велчево, общ.Априлци.
2. Промяната в характера на собствеността от публична в частна да се отрази
с утвърждаването на нов акт за частна общинска собственост за целия
застроен поземлен имот.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-259/15.03.2018г. 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 ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, общински съветници това е част от
процедура за възстановяване на земите по чл. 19, които по закон вече са общинска
собственост, но всъщност закона позволява на собствениците да си ги възстановят
извървявайки тази процедура. Това е чисто процедурен въпрос. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателят на комисията за становище.
Бр. Беров: Становището на комисията от общо гласували 4/четири/ общински
съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, приехме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания?Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме
поименно.Предложение ДП –259/15.03.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
който е съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
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Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 431
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 ползването на земеделските земи,
Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1.

ПРЕДОСТАВЯ на наследници на Кольо Марков Маринов проектен поземлен
имот с идентификатор 52218.195.35 с площ 6969 кв.м., с НТП „Ливада” в
местността „Ломът”, актуван с АЧОС № 2093/28.02.2018 г., съгласно скицапроект № 953-15.02.2018 г. на СГКК – Ловеч;
2.
След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кметът на община Априлци да издаде заповед за
отписване 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 Административно процесуалния кодекс и
служебно – на ОС ”З” – Троян, ИРМ Априлци.

ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-260/15.03.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Продажба на сграда – частна общинска собственост
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението касае в местността
„Тъжа” сградата която е общинска собственост. Има останали стени от нея.
Предложението е за продажба на това което е останало от сградата. Самото петно,
собствеността на имота е на парка. Тя е изключително държавна собственост земята
там. Справедливата пазарна стойност от експерт оценител която е изготвена е на
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стойност 3210 лв. Така, че нашето предложение е за търг с явно наддаване на тази
сграда. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр. Беров: Становището на комисията от общо гласували 3/трима/ общински
съветника, от които трима „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, приехме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Заповядайте г-н Ненов.
Т. Ненов: По тази точка от дневния ред правя отвод поради заинтересованост.
Излиза Т. Ненов
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.Предложение
ДП –260/15.03.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, който е съгласен моля
да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се .
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 432
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС и чл. 29
и чл.53, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде продадена чрез публичен търг с явно наддаване 2 /две/ етажна
масивна жилищна сграда, построена през 1962 г., със застроена площ от 93 кв.м., с
идентификатор 52218.984.1.5 по КККР на гр.Априлци, кв.Острец, местност
„Тъжа” актувана с акт за частна общинска собственост с № 218 от 14.03.2011 г.
2. Одобрява доклад за извършена пазарна оценка от 25.02.2018 г. на „Ай Си
трейд консулт” ЕООД на сграда с идентификатор 52218.984.1.5 и определя
начална тръжна продажна цена в размер на 3 210,00 /Три хиляди двеста и десет/
лева.
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3. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедурата за
продажба чрез публичен търг с явно наддаван на недвижимият имот по т. 1 и
сключи договор със спечелилия публичния търг участник.

ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП- 261/20.03.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ш”, извоз
на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска
собственост
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте
Влиза Т. Ненов
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа предложението касае добива на
дървесина за нуждите на общинска администрация, детската градина, социалният
комплекс, училището. Предложението е за открит конкурс с който ние възлагаме
добива на стояща дървесина, да бъде отсечена и доставена на временен склад на
територията на общината, съответно в съответните структури – училище, детска
градина, социален комплекс, община. След направено задълбочено проучване на
минималните разходи за добив, начина на извоз до временен склад, реда на сечта в
подотдел 123 „ш” - Пробирка 10 %, товаренето, разтоварването и транспорта е
изчислена максимална конкурсна цена в размер на 50,00 лв. на плътен куб.м. без
ДДС.Това е цената на която работихме и предходната година. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля, председателя на комисията за становище.
Бр. Беров: Становището на комисията от общо гласували 4/четири/ общински
съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула„въздържали се”, приехме
предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли изказвания по въпроса? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Гласуваме
поименно.Предложение ДП –261/20.03.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
който е съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „въздържал се”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 11 общински съветника
10 „за”
0 „против”
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1 „въздържали се”.Приема се
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 433
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
123”ш”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост, в размер на 550 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,
пенсионерски клубове, дом за стари хора и дневен център
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП- 263/29.03.2018 г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план - план за
улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т. 62 кв. Център през кв. Първовци до и
през кв. Свинова поляна, гр. Априлци, област Ловеч
Инж. Д. Кокошаров: г –н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа може би Ви е известно, че уличката
която води до м. Свинова поляна нямаше такъв статут. По грешно са отразени …. В
кадастралната карта . За да може да кандидатстваме за средства за тях, за нейното
възстановяване е необходимо тя да добие статута и да бъде отразена точно в
кадастралната карта и това предложение касае точно това.На база Указ №45 от
16.01.1978г. за административно-териториалното деление на страната на Държавния
съвет на Народна Република България на основание чл.93, т.25 от Конституцията на
НР България и чл.6 от Закона за народните съвети е, че част от махалите се сливат в
състава на кварталите, а тези които са по отдалечени остават като квартали на гр.
Априлци. Това е едното от обоснованията. Второто е влезлия в сила Общ устройствен
план в който ул. Свинова поляна трябва да добие този статут, който се опитваме да
направим с тази процедура и съответно да я отразим в кадастралната карта и да
кандидатстваме за средства, за да може да бъде по проходима. Тук е и заданието и
процедурата. Задължително пак минава на общински съвет, защото разпореждането с
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тази територия става с решение на Общински съвет. Това е което имам да кажа, ако
искате дискусия можем да я направим. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Тъй като е внесена 24 часа преди заседанието не е влизало
на комисия. Има ли изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров:
В режим на гласуване сме. Гласуваме поименно.
Предложение ДП –263/29.03.2018г на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, който е
съгласен моля да гласува:
Гласували общо 11 общински съветника
11 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.Приема се
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 434
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.16а от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.2, чл.
чл.110, ал.1, т.2 Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.
Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план
за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т. 62 кв. Център през кв. Първовци
до и през кв. Свинова поляна, гр. Априлци, област Ловеч като трасето на същата
започне от о.т. 62 в кв. Център по трасето на съществуващи селскостопански и
горски пътища с идентификатори 52218.530.624, 52218.585.35, 52218.585.36,
52218.585.38, 52218.570.83, 52218.570.88, 52218.588.22, 52218.586.14, 52218.570.90,
52218.586.17, 52218.570.92, 52218.569.50, 52218.569.52, 52218.569.55, 52218.569.59,
52218.569.61, 52218.570.85, 52218.570.94, 52218.486.50, 52218.486.53, 52218.486.56,
52218.486.59, 52218.486.62, 52218.393.68, 52218.393.67, 52218.466.20, 52218.393.84,
52218.393.86, 52218.466.23, 52218.466.17, 52218.534.7, 52218.417.125, 52218.533.169,
52218.533.166,
52218.533.53,
52218.533.170.
52218.533.167,
52218.533.174,
52218.471.101 до 52218.533.171 с ширина 6,00м като улица от първостепенната
улична мрежа на гр. Априлци.
2. Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПУР, съставено от възложителя.
3. При изработване на ПУП-ПУР да се спазват изискванията на ЗУТ,
Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране
и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните
територии
4. 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 ДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
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Инж. Д. Кокошаров: Има ли питания, изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: С това закривам редовното заседание на Общински съвет
Априлци.

Председател
инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Десислава Петровска
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