Протокол
Днес 22.01.2019г. от 14.30 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, Владимир Станев – Кмет на кметство с.
Велчево, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, Добромир Теодосиев Директор на дирекция „ФСДАПИО”, Донка Чорбаджийска – ст. спец. „ТСУ”, Стелиян
Нунев – общински съветник.
Б. Беров: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, Кмет на кметство,
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 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. Писмо с вх. №859/14.01.2019г. от главен инспектор Радостина Петкова Началник на РУ - Троян, относно Дейността на Участък – гр. Априлци към РУ –
Троян през 2018г.
3. Предложение ДП-418/27.12.2018г. 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.
4. Предложение ДП-421/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията
за ПИ 52218.638.13 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ
52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, строителен полигон „Паздерите”, кв. Център, гр.
Априлци.
5. Предложение ДП-422/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план-план за регулация и застрояване ПИ 52218.530.411 и улична регулация
между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82, до о.т. 81, кв. Център, гр. Априлци, по
реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на
територията.
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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.
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. Писмо с вх. №859/14.01.2019г. от главен инспектор Радостина Петкова Началник на РУ - Троян, относно Дейността на Участък – гр. Априлци към
РУ – Троян през 2018г.
3. Предложение ДП-418/27.12.2018г. 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.
4. Предложение ДП-421/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изработване на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на
чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на
територията за ПИ 52218.638.13 и част от ПИ 52218.638.4 и улична
регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, строителен полигон
„Паздерите”, кв. Център, гр. Априлци.
5. Предложение ДП-422/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване ПИ 52218.530.411 и
улична регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82, до о.т. 81, кв.
Център, гр. Априлци, по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и
от Закона за устройство на територията.
Б. Беров: Вносителят на Предложение с вх. №858/14.01.2019г. - инж. Димитър
Кокошаров – Председател на Общински съвет Априлци в момента отсъства. Предлагам
тази точка да бъде обсъдена последна.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, първа точка от проекта за дневния ред да се
разглежда последна:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Писмо с вх. №859/14.01.2019г. от главен инспектор Радостина Петкова - Началник на
РУ - Троян, относно Дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2018г.
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Б. Беров: Получено е писмо с вх. №859/14.01.2019г. от главен инспектор
Радостина Петкова - Началник на РУ - Троян, относно Дейността на Участък – гр.
Априлци към РУ – Троян през 2018г.
Влиза инж. Димитър Кокошаров.
Б. Беров: Имате ли въпроси? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх. №859/14.01.2019г. от главен
инспектор Радостина Петкова - Началник на РУ - Троян, относно Дейността на Участък
– гр. Априлци към РУ – Троян през 2018г.
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.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема Справка за дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през
2018г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-418/27.12.2018г. 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.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, съгласно §27, ал. 2, т.
1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
(ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ) Общинските съвети предоставят земи от общинския
поземлен фонд при наличие на едно от следните условия: установяване на
границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската
служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на
собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Във връзка с §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, в Община Априлци
е постъпило Искане от Общинска служба по „Земеделие” – Троян за
предоставяне на земеделска земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на наследниците на
Тодор Йонков Илиев. Приложено е удостоверение за наследници,
възстановява се правото на собственост. По закон сме длъжни да ги
възстановим на собственика. Благодаря Ви.
Б. Беров: Имате ли въпроси? Няма.
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Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-418/27.12.2018г. 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:
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 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, Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Тодор Йонков Илев част от ПИ
с идентификатор 10567.65.6 с площ 3354 кв.м., с НТП „Пасище” в
местността „Локвата”, актуван с АЧОС № 2301/20.12.2018 г., която част е с
площ 1105 кв.м. и представлява проектен имот с идентификатор
10567.65.16, съгласно скица-проект № 15-944399-10.12.2018 г. на СГККЛовеч;
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 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-421/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2
и от Закона за устройство на територията за ПИ 52218.638.13 и част от ПИ
52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, строителен
полигон „Паздерите”, кв. Център, гр. Априлци.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Давам думата на г-жа Чорбаджийска за разяснение.
Д. Чорбаджийска: Уважаеми господа общински съветници, има малко промяна в
предложението, сега ще раздам на всички новите материали. Промените са основно по
ЗУТ. Допускането на процедурата е по реда на чл.124а, ал.2 от ЗУТ и чл. 6, ал.1 от ЗОС.
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Проектът за план за регулация предвижда от поземлен имот с идентификатор
52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 да се обособят четири самостоятелни
урегулирани поземлени имоти: УПИ I с площ 1440 кв.м, УПИ II с площ 1440 кв.м,
УПИ III с площ 1256 кв.м и УПИ IV с площ 1302 кв.м с предназначение за „ниско
жилищно застрояване“ при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ. От останалата
площ на ПИ 52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 да се обособи улица с ширина
4,0м съгласно чл.81, ал.1 от ЗУТ за връзка на урбанизираната територия с извън
урбанизираната и се придаде към поземлен имот с идентификатор 52218.638.7 като се
обособи УПИ I с предназначение „за курортни дейности“, каквото е и фактическото
ползване на ПИ с идентификатор 52218.638.7.
Участъкът от пътя между поземлени имоти с идентификатори 52218.737.8 и
52218.638.9 да се урегулира в улица с ширина на платното 6,00м и тротоари с ширина
минимум 1,50 след съществуващата канавка, разположена в северозападната част на
платното.
Също така в общината е постъпило заявление от собственика на поземлен имот
52218.638.7 да закупи общинска земя около неговия имот с цел облагородяване на
земята и разширяване на дейността си.
Б. Беров: Имате ли въпроси? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-421/16.01.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура по допускане
изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/
по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на
територията за ПИ 52218.638.13 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ
52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, строителен полигон „Паздерите”, кв. Център, гр.
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.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, 124а, ал.2 от Закона за устройство на
територията и във връзка с чл.6,ал.1 от ЗОС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Допуска изработване на подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване с който, от поземлен имот с идентификатор 52218.638.13 и части от
ПИ 52218.638.4 да се обособят четири самостоятелни урегулирани поземлени
имоти: УПИ I с площ 1440 кв.м, УПИ II с площ 1440 кв.м, УПИ III с площ 1256
кв.м и УПИ IV с площ 1302 кв.м с предназначение за „ниско жилищно
застрояване“ при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ. От останалата площ
от ПИ 52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 да се обособи улица с ширина 4,0м
съгласно чл.81, ал.1 от ЗУТ за връзка на урбанизираната територия с извън
урбанизираната и се придаде към поземлен имот с идентификатор 52218.638.7,
като се обособи УПИ I с предназначение „за курортни дейности“, каквото е и
фактическото ползване на ПИ с идентификатор 52218.638.7.
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Участъкът от пътя между поземлени имоти с идентификатори 52218.737.8 и
52218.638.9 да се урегулира в улица с ширина на платното 6,00м и тротоари с
ширина минимум 1,50 след съществуващата канавка, разположена в
северозападната част на платното.
2. За новообразуваните УПИ I, II, III и IV в строителен полигон
„Паздерите“, кв. Център, гр. Априлци да се определи режим на устройство и
застрояване съгласно изискванията на чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за
територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/
при спазване на следните нормативи съгласно чл.19, ал.1 от Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване до
60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%.
3. За новообразувания УПИ I с предназначение „за курортни дейности“, да се
определи режим на устройство и застрояване съгласно изискванията на чл.28, ал.2
от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „рекреационни
дейности“ /Ок/ при спазване на следните нормативи: височина на застрояване – до
10м, плътността на застрояване до 30%, интензивност на застрояване – до 1,5 и
площ за озеленяване - минимум 50%.
4. Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.
5. При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ,
Наредба №7/ДВ бр.3/2004г./ за Правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ДВ бр.57/2001г./ за Обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
6. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички действия
за правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението,
съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-422/16.01.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване ПИ 52218.530.411 и улична регулация между о.т. 284 през
282, 92, 89, 88, 83, 82, до о.т. 81, кв. Център, гр. Априлци, по реда на чл.124а, ал.1, във
връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Давам думата на г-жа Чорбаджийска за разяснение.
Д. Чорбаджийска: Уважаеми господа общински съветници, в това предложение
също има малка промяна. Добавен е чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 и т.6 от ЗУТ и чл.6, ал.1 от
ЗОС. Необходимостта от изменение на ПУП-ПРЗ се изразява в следното:
Във връзка с подаденото от община Априлци проектно предложение „Изграждане
и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществените потребности от общинско значение” по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновявана на селата в
селските райони „ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20146

2020г. и с оглед отпадналата нужда част от ПИ идентификатор 52218.530.411 да бъде
публична общинска собственост, както и това, че с одобряването на кадастралната
карта е установено, че имотните граници не съвпадат с регулационните, които в
преклузивния срок по чл.208 от ЗУТ не приложени по отношение на техническата
инфраструктура в частност улична мрежа предлагаме изменение на ПУП –ПРЗ ПИ
52218.530.411и улична регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81,
кв. Център, гр. АПРИЛЦИ, с който:
От поземлен имот с идентификатор 52218.530.411 в кв.37 по ПУП-ПРЗ на гр.
Априлци да бъдат обособени три нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти
УПИ I с предназначение „за обществено обслужващи дейности - читалище“ – ПОС и
УПИ X I с предназначение „за площад „Априлско въстание” – ПОС като се измени
уличната регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81 и се отчете
изградената транспортна и пешеходна инфраструктура и УПИ X с предназначение „за
обществено обслужване и търговия”, за който е отпаднала необходимостта същият да
остане публична общинска собственост и следва да придобие статут на частна
общинска собственост.
Б. Беров: Имате ли въпроси? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-422/16.01.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура по допускане изменение
на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване ПИ 52218.530.411 и
улична регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82, до о.т. 81, кв. Център, гр.
Априлци, по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство
на територията:
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.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.2 във връзка с чл.124а, ал.2, чл.124б, ал.1
чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 и т.6 от ЗУТ и чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Допуска изработване на проект за изменение на ПУП - ПЛАН ЗА
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.530.411 и улична регулация между
о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ, с което от
поземлен имот с идентификатор 52218.530.411 в кв.37 по ПУП-ПРЗ на гр. Априлци да
бъдат обособени три нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти УПИ I с
предназначение „за обществено обслужващи дейности - читалище“, УПИ X I с
предназначение „за площад „Априлско въстание” и УПИ X с предназначение „за
обществено обслужване и търговия” като се измени уличната регулация между
о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81 и се отчете изградената транспортна и
пешеходна инфраструктура
Планът за застрояване да предвиди свободно разположено застрояване в
новообразуваните урегулирани имоти.
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Застрояването да се определи с външни и вътрешни ограничителни или
задължителни линии на застрояване, до които могат да се разполагат сградите на
основното застрояване при свободно застрояване.
Характерът на застрояването да бъде ниско етажно застрояване с височина до
10 м.
За новообразуваните УПИ I и X в кв.37 по ПУП-ПРЗ на кв. Център, гр.
Априлци да се определи режим на устройство и застрояване съгласно
изискванията на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност
„смесени централни територии“ /Ц/ при спазване на следните нормативи съгласно
чл.38 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ: плътността на застрояване до 60%,
интензивност на застрояване – до 2,0 и площ за озеленяване - минимум 30%.
2. Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.
3. общински съвет дава съгласие частта от ПИ 52218.530.411, ОБОСОБЕНА
В УПИ УПИ X с предназначение „за обществено обслужване и търговия” по
скицата –проект да промени своето предназначение от ПУБЛИЧНА общинска
собственост в частна общинска собственост. Останалата част от ПИ 52218.530.411,
обособена в УПИ I с предназначение „за обществено обслужващи дейности читалище“, УПИ X I с предназначение „за площад „Априлско въстание” да
запази предназначението си за публична общинска собственост.
4. При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ,
Наредба №7/ДВ бр.3/2004г./ за Правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ДВ бр.57/2001г./ за Обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
5. Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108, ал.2
от ЗУТ. В схемите да се нанесат съществуващите комуникации и застрояването
да се съобрази с тях.
6. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички действия
за правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението,
съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
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.
Б. Беров: Г-н Кокошаров, заповядайте.
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми общински съветници, на всеки 6 месеца се
изготвя и внася за разглеждане отчет за дейността на съвета 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. В отчета е записано подробно колко заседания сме провели, колко и какви
решения сме взели, описано е всичко.
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.
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В предната комисия г-н Нунев предложи да бъде описано след решенията дали
те са изпълнени или не.
Аз предлагам всички проекти за решения, които са извън чл.21, ал1,
т.6,7,8,9,10,14,15, да бъдат приемани с поименно гласуване на заседанията на
Общински съвет. С поименното гласуване всеки общински съветник ще покаже своята
ясна позиция. При гласуването с вдигане на ръка „за”, „против” или „въздържал се”
отговорността на дадения общински съветник се размива в общия брой гласували. По
този начин обществеността няма възможност да разбере позицията и вижданията по
въпросите, разглеждани на заседание на Общински съвет за отделния общински
съветник.
Б. Беров: Имате ли въпроси? Няма.
Б. Беров: Имаме предложение от г-н Д. Кокошаров, всички проекти за решения
да се приемат с поименно гласуване. В режим на гласуване сме:
Гласували общо 4 общински съветници
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Б. Беров: 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 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.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.
Б. Беров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
Председател
Бранимир Беров
Протокол
Красимира Коева
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