Протокол
Днес 18.12.2018г. 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, Начо Начев - членове
Отсъства: Тотю Ненов - член
Присъстват още – д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, инж. Димитър
Кокошаров – Председател на ОбС Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община
Априлци, Паулин Чорбаджийски, Стелиян Нунев – общински съветници
Б. Беров: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, общинска
администрация, 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.
Б. Беров: Представям Ви проекта за дневен ред:
1. Предложение ДП-412/19.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Актуализация на краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община
Априлци.
2. Предложение ДП-413/04.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона
за водите за поземлени имоти с идентификатори 52218.885.507,
52218.884.13 и 52218.951.51.
3. Предложение ДП-414/10.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Продажба на имот – частна общинска собственост.
4. Предложение ДП-415/10.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Осигуряване на средства за доизграждане на системата за
видеонаблюдение на територията на община Априлци.
Б. Беров: Постъпило е ново предложение - Предложение ДП-417/17.12.2018г. от
д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Предоставяне на съгласие
по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлен имоти с идентификатори
52218.237.15., което ще бъде точка 5.
Б. Беров: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. В режим на гласуване
сме за така предложения Дневен ред:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-412/19.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Актуализация на краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
Община Априлци.
2. Предложение ДП-413/04.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от
Закона за водите за поземлени имоти с идентификатори
52218.885.507, 52218.884.13 и 52218.951.51.
3. Предложение ДП-414/10.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Продажба на имот – частна общинска собственост.
4. Предложение ДП-415/10.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Осигуряване на средства за доизграждане на системата
за видеонаблюдение на територията на община Априлци.
5. Предложение ДП-417/17.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от
Закона за водите за поземлен имоти с идентификатори 52218.237.15.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-412/19.11.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Актуализация на краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, става въпрос за програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
С приемането на Закона за енергията от възобновяеми източници /Обн., ДВ, бр.
35 от 3.05.2011 г ., в сила от 3.05.2011 г., последно изм. и доп., бр. 38 от 8.05.2018г., в
сила от 8.05.2018 г./ се въвежда изискване, Кметът на общината да разработи и внесе за
приемане от общинския съвет, общински дългосрочни и краткосрочни програми за
насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.
Дългосрочните програми се разработват за срок 10 години, а краткосрочните
програми - за срок три години. Програмите се изготвят в съответствие с публикуваните
на сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, указания за изготвяне на
общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива. Те са динамичен и отворен документ, който може периодично
да се допълва, съобразно настъпили промени в приоритетите на общината, в
националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.
Общински съвет Априлци със свое Решение №439/30.09.2014г. е приел
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива за периода 2014-2024г. и Краткосрочна програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за
периода 2014-2017г. Срока на действие на краткосрочната програма изтече в края на
2017г. и това наложи през настоящата година тя да се актуализира. Благодаря Ви.
Б. Беров: Имате ли въпроси? Няма.
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Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-412/19.11.2018г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Актуализация на краткосрочна
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Априлци.
Гласували общо 4 общински съветници
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.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ), във връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от същия, Общински съвет
Априлци
РЕШИ:
1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива за периода: 2019 – 2021 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-413/04.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за
поземлени имоти с идентификатори 52218.885.507, 52218.884.13 и
52218.951.51.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, става въпрос за искане
от страна на „ВИК” АД – гр.Ловеч, които да си узаконят водовземанията от
каптираните извори „Глиганови дупки”, „Цоневското”, „Бъджев чучур” в кв.
Острец. В тази връзка е подготвеният проект за решение. Благодаря Ви.
Б. Беров: Имате ли въпроси? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-413/04.12.2018г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Предоставяне на съгласие по
чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени имоти с идентификатори
52218.885.507, 52218.884.13 и 52218.951.51.
Гласували общо 4 общински съветници
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 от Закона за местното
самоуправление и местната, във връзка с чл.60, ал.6, т.1 от Закона за
водите, Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде подписано от името на Община Априлци нотариално заверено
съгласие за водовземане чрез съществуващо съоръжение Каптиран извор
„Глиганови дупки”, разположено в поземлен имот с идентификатор
52218.951.51, с ТПТ “Горска”, с НТП “Друг вид дървопроизводителна гора”,
с площ от 319 459 кв.м., в местността „Горен Чукар”, по действащата КККР
на гр.Априлци, кв.Острец, област Ловеч.
2. Да бъде подписано от името на Община Априлци нотариално заверено
съгласие за водовземане чрез съществуващо съоръжение Каптиран извор
„Цоневското”, разположено в поземлен имот с идентификатор
52218.884.13, с ТПТ “Земеделска”, с НТП “Ливада”, с площ от 155 094 кв.м.,
в местността „Орехите Алашкото”, по действащата КККР на гр.Априлци,
кв.Острец, област Ловеч, категория при неполивни условия „Осма”;
3. Да бъде подписано от името на Община Априлци нотариално заверено
съгласие за водовземане чрез съществуващо съоръжение Каптиран извор
„Бъджев чучур” в поземлен имот с идентификатор 52218.885.507 с ТПТ
“Земеделска”, с НТП “Изоставено трайно насаждение”, с площ от 53 805
кв.м., в местността „Орехите Алашковото”, по действащата КККР на
гр.Априлци, кв.Острец, област Ловеч, категория при неполивни условия
„Осма”;
4. Възлага на Кмета на Община Априлци да подпише нотариално заверени
писмени съгласия за водовземане чрез съществуващи съоръжения изградени в
поземлени имоти с идентификатори 52218.951.51, 52218.884.13 и 52218.885.507.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-414/10.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Продажба на имот – частна общинска собственост.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, става въпрос за имот,
който е общинска собственост. Намира се в местността „Долни шоляци” с площ от
2428 кв.м, 9 категория. В общинска администрация е постъпило заявление с вх.№
257/12.03.2018 г. от „КОВАФАМ” ЕООД гр.Севлиево, за закупуване на имота. От
експерт оценител е изготвен Доклад за извършена пазарна оценка на ПИ с
идентификатор 52218.419.16, съгласно който е определена справедливата пазарна
стойност в размер на 630,00 /Шестстотин и тридесет/ лева. Благодаря Ви.
Б. Беров: Имате ли въпроси, изказвания, предложения?
М. Колев: 630лв. за целия имот ли е или за декар?
Д-р М. Пелов: За целия имот.
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М. Колев: Има ли път до това място?
Д-р М. Пелов: В средата е. Горната част на този имот опира на стария път.
М. Колев: В съседство има ли други общински земи или всичките са частни?
Д-р М. Пелов: Няма, само това е.
Б. Беров: Имате ли други въпроси? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-414/10.12.2018г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Продажба на имот – частна
общинска собственост.
Гласували общо 4 общински съветници
3 „за”
0 „против”
1 „въздържал 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, 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 ПИ с ТПТ:
„Земеделска”, НТП: „Ливада”, с идентификатор 52218.419.16, по КККР на град
Априлци, квартал Център, община Априлци, област Ловеч, местност „Долни
шоляци”, с площ от 2428 кв. м., 9 категория. актуван с акт за частна общинска
собственост с № 2157 от 02.11.2018 г.
2. Одобрява доклад за извършена пазарна оценка от 26.11.2018 г. на „Ай Си
трейд консулт” ЕООД на ПИ с идентификатор 52218.419.16 и определя начална
тръжна продажна цена в размер на 630,00 /шестстотин и тридесет/ лева.
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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-415/10.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Осигуряване на средства за доизграждане на системата за видеонаблюдение
на територията на община Априлци.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми общински съветници, известно Ви е, че със средства от
страна на общината е изградено видеонаблюдение на територията на общината, като
идеята на г-н Стайков – началник участък – Априлци при РПУ - Троян е с още толкова
средства, колкото сме дали досега, в следващата година да бъдат изградени още
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толкова камери. Специалисти от РПУ Троян ще определят местата, където да бъдат
сложени. Ресурсът, който усвояват е целеви. Беше проведено заседание на Местна
комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/, на което всички членове се съгласиха,
че е необходимо. Приблизителната стойност е 6000лв. Благодаря Ви.
Б. Беров: Имате ли въпроси?
М. Колев: Сега къде са изградени камери?
Д-р М. Пелов: Има на всички площади, след църквата в Зла река, в Салапиите,
на Паздерите, поликлиниката, Старна река, до бензиностанцията в Острец, до разклона
за Севлиево и Габрово, между Ново село и Острец. На входовете на града има камери,
които записват и номерата на автомобилите. Около 12 камери са в момента.
Б. Беров: Имате ли други въпроси? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-415/10.12.2018г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Осигуряване на средства за
доизграждане на системата за видеонаблюдение на територията на община Априлци.
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде доизградена системата за видеонаблюдение на територията на
Община Априлци.
2. В бюджета на Община Априлци за 2019г. да бъдат предвидени средства в
размер на 6 000 лв.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-417/17.12.2018г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за
поземлен имоти с идентификатори 52218.237.15.
Б. Беров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е относно
предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлен
имоти с идентификатори 52218.237.15. Искането е от „ДЖИ ЕЛ СИ КОМЕРС”
ЕООД, които стопанисват туристическата спалня на връх Ботев.
Съществуващото съоръжение за водовземане е разположено в поземлен имот
с идентификатор 52218.237.15, м.КУПАТА, вид територия Земеделска, НТП
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Пасище, площ 642060 кв.м., по действащите КККР одобрени със Заповед №
РД-18-49/31.08.2007 г. на Изп. директор на АГКК. Имотът е на община Априлци,
затова искането е аналогично на това, което беше от „ВиК” – Ловеч. От Закона
за водите, да се учреди правото на ползване. Тоест да бъде законно
използването от водоизточника. Благодаря Ви.
Б. Беров: Имате ли въпроси? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-417/17.12.2018г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Предоставяне на съгласие по
чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлен имоти с идентификатори
52218.237.15.
Гласували общо 4 общински съветници
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 от Закона за местното
самоуправление и местната, във връзка с чл.60, ал.6, т.1 от Закона за
водите, Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде подписано от името на Община Априлци нотариално заверено
съгласие за водовземане чрез съществуващо съоръжение Каптиран
извор разположено поземлен имот с идентификатор 52218.237.15,
м.КУПАТА, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 642060
кв.м., по действащите КККР одобрени със Заповед № РД-1849/31.08.2007 г. на Изп.директор на АГКК.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да подпише нотариално заверено
писмено съгласие за водовземане чрез съществуващо съоръжение изградено в
поземлен имоти с идентификатори 52218.237.15.
Б. Беров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

Председател
Бранимир Беров
Протокол
Красимира Коева

7

