Протокол
Днес 19.06.2018г. от 14.00 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по
териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и
околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци.
Присъстват: Бранимир Беров – председател, Тихомир Колев – секретар, Младен
Колев, Тотю Ненов - членове
Отсъстват: Начо Начев - член
Присъстват още – инж. Димитър Кокошаров – Председател на ОбС Априлци,
Паулин Чорбаджийски, Стелиян Нунев, Мартин Пенков – общински съветници
Присъства още: д-р Младен Пелов – кмет на Община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци
Бр. Беров: Уважаеми колеги, откривам заседание на постоянната комисия по
териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и
околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци.
Бр. Беров: Представям Ви проекта за дневен ред :
1. Предложение ДП-283/12.06.2018г. 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 ползването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
2. Предложение ДП-282/12.06.2018г. 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 ползването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
3. Предложение ДП-278/12.06.2018г. 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 ползването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
4. Предложение ДП-281/12.06.2018г. 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 (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
5. Предложение ДП-279/11.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска
собственост
6. Предложение ДП-285/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
7. Предложение ДП-286/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7
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„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
8. Предложение ДП-287/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Бр. Беров: Това е основният дневен ред. Постъпило е на 15.06.2018г.
предложение ДП - 288/15.06.2018г. от кмета на община Априлци относно Учредяване
на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство около храм
„Св.Параскева”

Бр. Беров: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. Който е съгласен с така
предложения Дневен ред, моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-283/12.06.2018г. 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 ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
2. Предложение ДП-282/12.06.2018г. 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 ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
3. Предложение ДП-278/12.06.2018г. 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 ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
4. Предложение ДП-281/12.06.2018г. 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 (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
5. Предложение ДП-279/11.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска
собственост
6. Предложение ДП-285/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
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или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
7. Предложение ДП-286/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
8. Предложение ДП-287/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020г.
9. Предложение ДП - 288/15.06.2018г. от кмета на община Априлци относно
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство
около храм „Св.Параскева”

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-283/12.06.2018г. 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 ползването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Бр. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Става дума за предоставяне на земи по чл. 19. Както знаете това
е стандартна процедура за възстановяване собствеността на земеделски земи.

Излиза М. Пенков и Мл. Колев
Бр. Беров: Имате ли други въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение ДП283/12.06.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 3 общински съветника
3 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
Влиза Мл. Колев
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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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 Михо Мънков Щърбанов част от ПИ с
идентификатор 52218.414.27 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с площ 4495 м2, с
НТП „Ливада” в местността „Горинака”, актуван с АЧОС № 2102/04.06.2018 г. и
част от ПИ с идентификатор 52218.414.32 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с
площ 1026 м2, с НТП „Ливада” в местността „Горинака”, актуван с АЧОС №
2103/04.06.2018 г, която част е с обща площ 1398 м2 и представляват част
проектен имот с идентификатор 52218.414.45, съгласно скица-проект № 15-29973914.05.2018 г. на СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване
на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-282/12.06.2018г. 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 ползването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Бр. Беров: Давам думата на д-р Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Отново същата процедура.
Бр. Беров: Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение ДП282/12.06.2018г., моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:

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
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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 Михо Мънков Щърбанов част от ПИ с
идентификатор 52218.414.27 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с площ
4495 м2, с НТП „Ливада” в местността „Горинака”, актуван с АЧОС №
2102/04.06.2018 г, която част е с площ 3227 м2 и представлява проектен
имот с идентификатор 52218.414.47, съгласно скица-проект № 15-29982614.05.2018 г. на СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване
на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-278/12.06.2018г. 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 ползването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Бр. Беров: Давам думата на кмета на Община Априлци.
Д-р Мл. Пелов: Става дума отново за същата процедура.
Бр. Беров: Който е съгласен с предложение ДП-278/12.06.2018г., моля да
гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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 :
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1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Михо Мънков Щърбанов част от ПИ с
идентификатор 52218.415.49 по КККР на гр.Априлци, кв.Център с площ
2884 м2, с НТП „Ливада” в местността „Спсовото”, актуван с АЧОС №
1296/18.01.2016 г, която част е с площ 1947 м2 и представлява проектен
имот с идентификатор 52218.415.356, съгласно скица-проект № 15-29939514.05.2018 г. на СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване
на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-281/12.06.2018г. 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 (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Бр. Беров: Давам думата на кмета на Община Априлци.
Д-р Мл. Пелов: Става въпрос отново за предоставяне на земи.
Бр. Беров: Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение ДП281/12.06.2018г., моля да гласува:
Излиза Мл. Колев
Гласували общо 3 общински съветника
3 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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 Христо Велев Костовски част от ПИ с
идентификатор 10567.128.18 по КККР на с.Велчево, общ.Априлци с площ
8438 м2, с НТП „Друг вид нива” в местността „Джокари”, актуван с АЧОС
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№ 832/17.12.2014 г, която част е с площ 933 м2 и представлява проектен
имот с идентификатор 10567.128.23, съгласно скица-проект № 15-34139730.05.2018 г. на СГКК-Ловеч .
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде заповед за отписване
на частта от имота от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64,
ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците (наследниците),
или на негов представител, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и
служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-279/11.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Бр. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Става дума за местността „Паздерите”. Имота е 1500кв.м. Дойде
един господин и заяви, че иска да го обявим за продажба и че Павел Джупаров иска да
го закупи. Има решение на стария Общински съвет за продажба, но е редно да се вземе
ново.
Влиза Мл. Колев
Инж. Д. Кокошаров: Решението е взето преди около 5г. за продажба на имота и
смятам, че сега само трябва да се гласува актуализирана оценка, определена от
лицензирания оценител.
Д-р Мл. Пелов: Коментирахме с адвокатите и тяхното становище е, че
настоящият общински съвет трябва да вземе ново решение.
Т. Колев: Въпросът е може ли да вземем ново решение без да сме отменили
старото.
Д-р Мл. Пелов: Всяко следващо решение обезсилва старото.
Инж. Д. Кокошаров: Според мен не трябва да има решение за продажба на имот.
То е влязло в сила.
П. Чорбаджийски: Те не си противоречат.
Инж. Д. Кокошаров: Нека да започнем тази практика. Ако не искаме да
променяме нещата, да гласуваме само оценка. В предложението да си пише решение…,
поради изтекла оценка, гласуваме...Някога общински съвет е решил това нещо.
Т. Колев: Няма срок за изтичане.
Бр. Беров: Гласуваме ли така.
С. Нунев: Друго предложение няма.
Бр. Беров: Който е съгласен с предложение ДП-279/12.06.2018г., моля да
гласува:
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Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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 продаден чрез публичен търг с явно наддаване 52218.638.11 /пет
две две едно осем точка шест три осем точка едно едно/, с ТПТ “Урбанизирана”, с
НТП “За друг вид застрояване”, с площ от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., в
махала „Паздерите”, по действащата КККР на град Априлци, актуван с акт за
частна общинска собственост № 1082/06.04.2015 г.
2. Одобрява доклад за извършена пазарна оценка от 04.06.2018 г. на „Ай Си
трейд консулт” ЕООД на ПИ с идентификатор 52218.638.11 и определя начална
тръжна цена в размер на 19 330,00 лв.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедурата за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижимият имот по т. 1 и
сключи договор със спечелилия публичния търг участник.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-285/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за
развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020г.
Бр. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Предложенията за кандидатстване по подмярка 7.2. са три.
Едното предложение е за кандидатстване за реконструкция, ремонт, оборудване и
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура със средства от община
Априлци. Това предложение касае училището „Васил Левски” в община Априлци като
идеята е да се подменят плочи, пътеки, игрища. В същото време да бъде подменено и
осветлението на сградата и изолацията.

Бр. Беров: Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение ДП285/14.06.2018г., моля да гласува:
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Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Априлци:
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства за финансиране по реда
на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014г. - 2020г., проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и
обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.“
2. Дейностите по горепосоченият проект отговарят на приоритетите на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020 г.
3. Общински съвет - Априлци упълномощава Кмета на Община
Априлци да предприеме всички необходими действия, във връзка с
кандидатстването на Община Априлци пред
ДФ „Земеделие", да подготви
всички изискуеми за целта документи както и да подаде заявление за
подпомагане
за
проект
с
работно
заглавие „Реконструкция, ремонт,
оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил
Левски" гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, съгласно
изискванията на Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-7.002
- Училище с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за
прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
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ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-286/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община Априлци
относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020г.
Бр. Беров: Давам думата на г-н Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: В това предложение община Априлци има възможност да
кандидатства в проект за озеленяване на площ за широко обществено ползване в
община Априлци. Става въпрос за площада и парковете в центъра. Целта е да се сменят
настилките на площада, осветление на парка и алеите, нова детска площадка,
отговаряща на европейските изисквания, покритие за детските уреди за игра, площадка
за подвижна сцена, която сцена ще може да бъде използвана и за други места. Общо
взето това е целта. И цветарниците ще бъдат направени на ново.
П. Чорбаджийски: Понеже са три предложения, ще може ли и трите да се случат.
Д-р Мл. Пелов: Те не са в комплектно отношение. Те са три предложение, а
какво ще бъде одобрено вече не е ясно.
Бр. Беров: Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение ДП286/14.06.2018г., моля да гласува:

Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.

С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Априлци:
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства за финансиране по реда
на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014г. - 2020г., проект с работно заглавие „Обновяване на площи за широко
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обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
2. Дейностите по горепосоченият проект отговарят на приоритетите на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020 г.
3. Общински съвет - Априлци упълномощава Кмета на Община
Априлци да предприеме всички необходими действия, във връзка с
кандидатстването на Община Априлци пред
ДФ „Земеделие", да подготви
всички изискуеми за целта документи както и да подаде заявление за
подпомагане за проект с работно заглавие „Обновяване на площи за широко
обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“,
съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-7.006 - Площи с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г.

ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП-287/14.06.2018 г. от д-р Младен Пелов-Кмет на Община
Априлци относно Предложение за кандидатстване на община Априлци за
финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Бр. Беров: Давам думата на г-н Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Тази точка касае уличната мрежа. Този проект сме го внасяли, но
не беше финансиран. Сега го внасяме отново и разчитаме, че ще се случи. Този път сме
включили само улиците, които се намират на международен път, а останалите ще се
направят с общински пари.
Бр. Беров: Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение ДП287/14.06.2018г., моля да гласува:

Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Априлци:
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Априлци да кандидатства за финансиране по реда
на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014г. - 2020г., проект с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
2. Дейностите по горепосоченият проект отговарят на приоритетите на
Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020 г.
3. Общински съвет - Априлци упълномощава Кмета на Община
Априлци да предприеме всички необходими действия, във връзка с
кандидатстването на Община Априлци пред
ДФ „Земеделие", да подготви
всички изискуеми за целта документи както и да подаде заявление за
подпомагане за проект с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация
на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.“, съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-7.001 - Улици с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП - 288/15.06.2018г. от кмета на община Априлци относно
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство около
храм „Св.Параскева”
Бр. Беров: Давам думата на г-н Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Отворете отзад на скицата. Това е скица проект, която е с цел да
обособи пространството около църквата като гробните места няма да бъдат засегнати.
Знаете, че ритуалите, които се правят са свързани с обикаляне на църквата. Изключена
е камбанарията, която си е общинска собственост и влиза старото клепало, което се
вижда от входа към него. Пространството пред църквата и основната алея от паркинга
към църквата също ще бъдат ремонтирани със средства от програмата за селските
райони. Това е предложението и ще се получи един много по – смислен проект,
отколкото ако се работи върху самата сграда.
Бр. Беров: Имате ли въпроси?
Д-р Мл. Пелов: Нека да го подложим на дискусия, защото е важно. Това е най –
старата сграда на нашата територия. Правя едно допълнение към проекта за решение,
който съм предложил. Срокът за безвъзмездно право на ползване да бъде 6-8г. Ще
предоставя преди заседанието допълнението за срока на безвъзмездното право като
точка от предложението.
Бр. Беров: Имате ли въпроси? Няма. Постъпи допълнение в предложението на
кмета на срока на безвъзмездно право на ползване. Ще се предостави ново решение
преди заседанието на Общинския съвет с допълнението. Който е съгласен с
предложение ДП-288/15.06.2018г. и допълнението, което кмета предложи, моля да
гласува:

Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2, изр.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за вероизповеданията, Общинският съвет –
Априлци
РЕШИ:
1. Дава своето съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на
Гробищна църква „Св.Параскева”, БУЛСТАТ 177268713, представлявана
от Венцислав Димитров Павлов, в качеството му на Председател, която е
местно поделения на Българската Православна Църка, върху
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прилежащото пространство около храм „Св.Параскева”, с площ 800 кв.м.,
обективирано в скица – проект № 1 / 06.06.2018 г., неразделна част от това
Решение, изготвена от инж.К.Костадинов, с рег.№ 0559;
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед и сключи Договор
за учредяване на безвъзмездно право на ползване;
3. Всички разходи, свързани с учредяване на правото на ползване, да бъдат за
сметка на Община Априлци

Бр. Беров: Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Председател
Бранимир Беров
Протокол
Красимира Коева
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