Протокол
Днес 22.01.2019г. от 13.30 часа се проведе заседание на Постоянната комисия по
бюджет,
финанси,
образование,
икономическо
развитие,
евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци.
Присъстват: Мартин Пенков - председател, Бранимир Беров, Начо Начев, Камен
Славов, Стелиян Нунев - членове
Отсъстват: Паулин Чорбаджийски, Пепа Колева– членове
Присъстват още – д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, инж. Димитър
Кокошаров - Председател на ОбС Априлци, Владимир Станев – Кмет на кметство с.
Велчево, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, Добромир Теодосиев Директор на дирекция „ФСДАПИО”, Даниела Димитрова – ст. спец. „Местни данъци и
такси”, Тихомир Колев, Младен Колев - общински съветници.
М. Пенков: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, Кмет на
кметство, общинска администрация, откривам заседание на постоянната комисия по
бюджет,
финанси,
образование,
икономическо
развитие,
евроинтеграция,
здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС
Априлци.
М. Пенков: Представям Ви проекта за дневен ред:
1. Предложение с вх. №858/14.01.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2018г. – декември
2018г.
2. Предложение ДП-419/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на
Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
3. Предложение ДП-420/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община Априлци”.
4. Писмо с вх.№860/17.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от Деница Димитрова Иванова,
относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
5. Предложение ДП-423/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на
общински недвижим имот – публична общинска собственост на НЧ „Светлина 1895г.”
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М. Пенков: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. В режим на гласуване
сме за така предложения Дневен ред:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с вх. №858/14.01.2019г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2018г. –
декември 2018г.
2. Предложение ДП-419/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение
на Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община
Априлци.
3. Предложение ДП-420/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община
Априлци”.
4. Писмо с вх. №860/17.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от Деница Димитрова
Иванова, относно отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
5. Предложение ДП-423/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на
общински недвижим имот – публична общинска собственост на НЧ
„Светлина - 1895г.”
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с вх. №858/14.01.2019г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател на
Общински съвет Априлци, относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци
и неговите комисии за периода юли 2018г. – декември 2018г.
М. Пенков: Давам думата на г-н Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми общински съветници, на всеки 6 месеца се
изготвя и внася за разглеждане отчет за дейността на Общински съвет и неговите
комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на
общината по ред, определен в Правилника на Общински съвет. От миналата година
отчетът е с нова визия. Също така г-н Нунев беше направил едно уместно предложение
в таблицата за присъствия да се отбелязват и посещенията на общинските съветници,
които са в друга комисия, но присъстват по собствено желание. Това беше изпълнено.
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В отчета е записано колко заседания сме провели, колко и какви решения сме взели,
всичко е описано подробно.
Най – важно е Общински съвет и общинска администрация да поддържат
коректни взаимоотношения и равнопоставено партньорство. Инициативата на кмета и
неговия екип е изключително важна. Добрите намерения и добрите постижения в града
и общината не биха били възможни без общата воля на общинските съветници, без
тяхната инициатива и подкрепа на всяко хубаво начинание. Благодаря Ви.
М. Пенков: Имате ли въпроси по тази точка?
С. Нунев: Четейки внимателно виждам, че отчетът е много добър наистина, но
преди имаше практика срещу решенията да пише дали те са изпълнени или не са
изпълнени, да се знае до какво ниво е стигнало изпълнението.
Инж. Д. Кокошаров: Този отчет е за дейността на Общинския съвет, а не за
дейността на изпълнение на приетите решения.
С. Нунев: Давам такова предложение да се дава информация изпълнено ли е или
не е дадено решение или до кой етап е то.
М. Пенков: В режим на гласуване сме за предложението на г-н Нунев, относно
информация за изпълнението на решенията на Общински съвет Априлци:
Гласували общо 5 общински съветници
4 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси по тази точка? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение с вх. №858/14.01.2019г. от
инж. Димитър Кокошаров – Председател на Общински съвет Априлци, относно Отчет
за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2018г. –
декември 2018г.:
Гласували общо 5 общински съветници
3 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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 2018г. - декември 2018г. за сведение – Приложение №1
и Приложение № 2 са неразделна част от настоящото решение.
3

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-419/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община
Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
М. Пенков: Г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Предложението е относно трудовото възнаграждение на Кмета на
община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево. На Кмета на община Априлци в
размер на 1855 лв., считано от 01.02.2019 година. На Кмет на кметство с. Велчево,
община Априлци в размер на 700 лв., считано от 01.02.2019 година.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-419/14.01.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Определяне на основно месечно
трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево,
община Априлци:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с Постановление № 129 от
01.07.2012 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /Приложение № 5
към чл. 2, т.4/, таблица за минимални и максимални размери на основните
месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация,
посочени в Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община
Априлци в размер на 1855 лв., считано от 01.02.2019 година.
2.Определя основно месечно трудово възнаграждение на Кмет на кметство с.
Велчево, община Априлци в размер на 700 лв., считано от 01.02.2019 година.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-420/14.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането
на местните данъци на територията на община Априлци”.
М. Пенков: Давам думата на г-н Пелов.
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Д-р М. Пелов: В ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и
допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С §39 от ПЗР се правят
изменения и допълнения в ЗМДТ. Измененията и допълненията в ЗМДТ са в резултат
на констатирана необходимост от промяна на концепцията за определяне на данъка
върху превозните средства за леките автомобили и за товарните автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. чрез въвеждане на
имуществен и екологичен компонент; промяна относно облагаемата товароносимост на
товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече
от 12 т; въвеждане на мярка против злоупотребите с данъчното облекчение за основно
жилище; промени във връзка с облекчаване на административната тежест при
осъществяване сделки с моторни превозни средства. Констатирана е необходимост и от
прецизиране на някои от разпоредбите на закона.
Измененията в Закона за местните данъци и такси пораждат необходимост от
промени и в местната нормативна уредба.
Спрямо така предложените диапазони, размерите на данъка са определени в
проекта на наредбата, съответно с 40% увеличение на ставката, спрямо минималния
размер за всяка категория. Благодаря.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси?
С. Нунев: Това с 40% увеличение го разбрах, но има ли някаква идея за
определянето на този екологичен компонент. Каква е логиката да са толкова различни
процентите на екологичните категории? Варират от 5% до 25%.
Д. Димитрова: Определени са средните проценти на екологичните категории,
които варират за всяка категория. Например „Евро1” е от 1,20 до 1,30, взели сме 1,25.
С. Нунев: Добре. Благодаря. Ще го разгледам. Другият ми въпрос е за
мотоциклетите и големите превозни средства над 12т. Никъде не се засягат.
Д. Димитрова: При тях няма промяна. В закона има само за леките автомобили,
за товарните автомобили до 3.5т. и за ремаркетата към товарните автомобили.
С. Нунев: Добре, а имате ли представа колко от товарните ще минат сега както
ще се включва над 3,5т., общо колко ще се вдигне приходът. Не е нужно сега да ми
отговаряте, но може да проверите.
Д. Димитрова: Добре, ще Ви дам тази информация, но по принцип няма да са
много.
М. Пенков: Имате ли други изказвания или въпроси?
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-420/14.01.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Изменение и допълнение на
„Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на
община Априлци”:
Гласували общо 5 общински съветници
3 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
на размера на местните данъци на територията на Община Априлци, както
следва:
§ 1. В Чл.7 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „поземлени
имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”
§ 2. В чл. 15 (1) след „недвижимите имоти“ се добавя „с изключение на
недвижимите имоти по ал. 3“
§ 3. В чл. 15 (2) след „недвижимите имоти“ се добавя „с изключение на
недвижимите имоти по ал. 3“.
§ 4. В Чл. 15 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„Чл.15 (3). За жилищни имоти, разположени на територията на населено
място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република
България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския
съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно
жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са
регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в
размер 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите,
включени в списъка по т. 2”
§ 5. В чл. 19 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„Чл.19 (3). В случай, че е установено деклариране на повече от едно
основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен в
чл.15 се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който
едновременно са декларирани като основния жилища.“
§ 6. В Чл.20 се създава нова алинея 2 със следното съдържание:
„Чл.20(2)
т.1. При придобиване имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в
срока по чл. 25;
т.2 В случай, че не е подадена декларация по т.1 от наследниците или
заветниците, след изтичане на срока по чл.25 служителят по чл.4, ал.1 от ЗМДТ
образува партида за наследеният недвижим имот въз основа на данните, налични
в общината и в регистъра на населението.“
§7. Чл. 35, ал. 1, буква „б” се изменя, както следва:
„4 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а"”
§8. Създава се нов чл. 37а със следното съдържание:
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„Чл.37а Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на
общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което
се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като се
установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет
на сделката или действието.“
§9. Чл. 41, ал. 1 се изменя, както следва:
„ Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента
– имуществен и екологичен и се определя по следната формула:
ГДПС =ИмК х ЕК
Където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки
и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5
т.
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на точка 2
1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в
зависимост от годината на производство на автомобила по следната
формула:
ИмК=(CkW x Krп),
където
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя,
която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:
1.1. до 55 kW включително – 0,48 лв. за 1 kW;
1.2. над 55kW до 74 kW включително – 0,76 лв. за 1 kW;
1.3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW;
1.4. над 110 kW до150 kW включително – 1,72 лв. за 1 kW;
1.5. над 150 kW до 245 kW включително – 2,24 лв. за 1 kW;
1.6. над 245 kW – 2,94 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на
автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината
на производство, включително
годината на производство
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Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. Екологичният компонент се определя, в зависимост от екологичната
категория на автомобила, в следните граници:
2.1. Без екологична категория,екологична категория „Евро1”и „Евро2” 1,25
2.2. Екологична категория
2.3. Екологична категория
2.4. Екологична категория
2.5. Екологична категория

„Евро3” - 1,05
„Евро4” – 0,90
„Евро5” – 0,70
„Евро6” и "ЕЕV" – 0,50

§10. Чл. 41, ал. 1 се изменя, както следва:
(2) „Данъкът за ремаркета на леки и товарни ремаркета с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5 т. в размер, както следва:
1. товарно ремарке – 7,00 лв.
2. къмпинг ремарке – 14,00 лв.
§11. Чл. 41, ал. 6 се изменя, както следва:
(6) „Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса
над 3,5 т., но не повече от 12 т. в размер на 14,00 лв. на всеки започнати 750 кг.
товароносимост.„
§12. Чл.45 ал.1 се отменя
§13. Чл.45 ал.2 се изменя, както следва:
„Чл.45(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът
се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични
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категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения
по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.“
§14. Чл.45 ал.3 се изменя, както следва:
„ Чл.45(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща
с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50
на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.“
§ 15. В Чл.45 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
„ Чл.45(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал.1 няма данни за екологичната
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното
средство е без екологична категория.“
2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне на
размера на местните данъци на територията на Община Априлци влиза в сила от
датата на публикуване на интернет страницата на Община Априлци.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Писмо с вх.№860/17.01.2019г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от Деница Димитрова Иванова, относно
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
М. Пенков: Г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Предложението е относно отпускане на еднократна финансова
помощ за новородено дете. Получено е Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от Деница
Димитрова Иванова. Лицето не отговаря на всички условия, определени с Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци. Единият
от родителите е с настоящ адрес по – малко от 6 месеца.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Писмо с вх.№860/17.01.2019г. от д-р
Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от
Деница Димитрова Иванова, относно отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
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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 № 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 Деница Димитрова Иванова.

ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-423/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижим
имот – публична общинска собственост на НЧ „Светлина - 1895г.”
М. Пенков: Г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е във връзка с
празника на сланината и греяната ракия. Община Априлци и Народно читалище
„Светлина – 1895 г.” организират девето поредно издание. Тази година
празникът ще се проведе на 02 март /събота/ на площада в центъра на града.
Събитието през годините намери свои радетели, последователи и
съмишленици в цялата страна, които превръщат площада в трибуна на
неизчерпаема жизнерадост и неповторимост.
Всички посетители имат възможност да вкусят от т. нар. „Бабината гозба”,
приготвена от 30 кг. сланина, 500 яйца и 30 кг. праз лук, приготвена в „големия
чорбаджийски тиган”.
В празника са включени конкурси за най-крехка сланина /голямата награда
–живо прасенце/, за най-оригинално ястие, приготвено със сланина, за найатрактивно подредено мезе от сланина, за най-ароматна, идеална на градус,
чудесна на вкус домашна ракия.
За да се гарантира качеството на продукцията, да се подпомогне и
стимулира местното производство, да се пребори нелоялната конкуренция на
пазара и да се даде възможност на местните стопани да представят своята
традиционна продукция, тази година ще има специално обособена територия,
на която ще се допускат само местни производители на сланина и ракия. За
целта организаторите на празника ще раздават на всички местни стопани
специални стикери, с които да удостоверяват местния произход на стоките,
които предлагат.
Празникът се провежда на площад „Априлско въстание”, който е публична
общинска собственост и се управлява от Кмета на Община Априлци. Участието
в празника през последните години значително се увеличи, което налага
разширяване на територията върху която той се провежда. Необходимо е тази
територия да се увеличи с околните второстепенни улици и общински терени.
При провеждането на празника е наложително да бъде създадена
стройна организация от организатора на събитието, за което той трябва да има
съответното право да управлява територията.
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Проектът за решение е да бъде предоставен за безвъзмездно право на
управление на Народно читалище „Светлина – 1895”, пл. "Априлско въстание".
Да бъдат предоставени за безвъзмездно право на управление на
Народно читалище „Светлина – 1895” град Априлци, ул.”Ново село”,
ул.”Търговска”, ул.”Стадион”, Застроен урегулиран ПИ с НТП “За друг
обществен обект, комплекс”, Застроен урегулиран ПИ с НТП “Високо
застрояване (над 15 м)”.
Определя срок на правото на управление от 00:00 ч. на 02.03.2019 г. до
23:59 ч. на 02.03.2019 г.
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 2019”.
Има една промяна – ул. „Стадион” отпада и на нейно място ще бъде паркът в кв.
„Ново село”.
М. Пенков: Имате ли изказвания или въпроси по тази точка?
С. Нунев: Може ли да го направим това отдаване право на управление на улици?
Д-р М. Пелов: Фактически има схема, по която ще ги отдадем. Например на ул.
„Търговска” ще има търговски обект, но ще има отворен коридор, по който може да се
минава. Няма да затваряме улиците като цяло. Има схема, има квадратура за обектите.
Движението ще бъде спряно в 10ч. в зоната на празника.
М. Пенков: Имате ли други изказвания или въпроси? Няма.
М. Пенков: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-423/16.01.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Предоставяне на безвъзмездно
право на управление на общински недвижим имот – публична общинска собственост на
НЧ „Светлина - 1895г.”:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „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.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” – публина общинска собственост;
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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;
b. Ул.”Търговска”,
представляваща
ПИ
с
идентификатор
52218.530.313 по КККР на град Априлци;
c. Парк – кв. „Ново село”, 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;
e. 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 02.03.2019 г.
до 23:59 ч. на 02.03.2019 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 2019”.
М. Пенков: Поради изчерпване на Дневния ред, закривам заседанието.

Председател
Мартин Пенков

Протокол
Красимира Коева
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