Протокол
Днес 19.03.2019г. 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 - член
Отсъстват: Тотю Ненов, Начо Начев – членове
Присъстват още – д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, инж. Димитър
Кокошаров – Председател на ОбС Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община
Априлци, Донка Чорбаджийска – ст. спец. „ТСУ”, Стелиян Нунев, Паулин
Чорбаджийски – общински съветници
Б. Беров: Уважаеми господа общински съветници, г-н Кмет, 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-432/08.03.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Общинска програма за опазване на околната среда и програма
за управление на отпадъците на община Априлци.
2. Предложение ДП-433/13.03.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
Б. Беров: Имаме постъпило предложение ДП-436/15.03.2019г. от д-р Младен
Пелов – кмет на община Априлци, относно Доклад за изпълнението на общия
устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана. Г-н
Пелов, заповядайте.
Д-р Младен Пелов: Настоящият доклад е изготвен и представен в изпълнение
на разпоредбата на чл.127, ал.9 от ЗУТ.
ОУП на ОБЩИНА АПРИЛЦИ е одобрен с Решение №384/23.11.2017г. на
Общински съвет Априлци, обнародвано в Държавен вестник бр.1/02.01.2018г.
С ОУП на община Априлци са утвърдени територии, предвидени за
разширение на границите на населеното място и устройствени зони с предвидени
възможности и показатели за застрояване. Отчитайки основните приоритети заложени
за изпълнение в ОУП, през 2018г. са започнати действия за изпълнение на част от тях,
имащи основополагаща роля за изпълнение на останалите поставени цели и задачи.
С ОУП на община Априлци са утвърдени територии, предвидени за включване
в регулациите на селата и тяхното отреждане, с устройствени показатели и
предназначение. Обособени са нови устройствени зони: жилищна устройствена зона с
преобладаващо застрояване с малка височина, плътност и интензивност; смесени
производствени зони за обслужване и производство и рекреационни устройствени зони.
Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със
специфичните за община Априлци географски, природни, исторически, ландшафтни и
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други ресурси. Имаме 17 постъпили заявления за изменение на ОУП на община
Априлци, с които г-жа Чорбаджийска ще Ви запознае след малко. Те се събират през
цялата година и се внасят веднъж годишно.
Б. Беров: Имате ли въпроси, изказвания? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме предложението на г-н Пелов да влезе в
дневния ред като точка трета:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Б. Беров: В режим на гласуване сме за така предложения Дневен ред:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-432/08.03.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Общинска програма за опазване на околната среда и
програма за управление на отпадъците на община Априлци.
2. Предложение ДП-433/13.03.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Организиране дейността на МКБППМН в община
Априлци.
3. Предложение ДП-436/15.03.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Доклад за изпълнението на общия устройствен план на
община Априлци и предложения за изменение на плана.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-432/08.03.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление
на отпадъците на община Априлци.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, съгласно чл.79, ал.5 от
Закона за опазване на околната среда и чл.52 от Закона за управление на отпадъците,
Кмета на общината ежегодно внася в общинския съвет годишен отчет за изпълнението
на Общинската програма за опазване на околната среда и програмата за управление на
отпадъците, като отчетите се изпращат за информация и на съответната регионална
инспекция по околната среда и водите до 31 март на следващата година. Съгласно
чл.52, ал.2 от Закона за управление на отпадъците Програмата за управление на
отпадъците е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда. Благодаря.
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Б. Беров: Имате ли въпроси, изказвания, предложения? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-432/08.03.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Общинска програма за опазване на
околната среда и програма за управление на отпадъците на община Априлци:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:

1. Приема годишния отчет на Общинска програма за опазване на околната
среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци за 2018г.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-433/13.03.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
Б. Беров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, на основание чл. 21, ал.
1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните /ЗБППМН/, представям на Вашето внимание Годишен отчет на
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
в община Априлци за 2018г. Има няколко служители, които са щатни и им се заплаща.
Има проблемни деца и всеки един от тези възпитатели ежедневно работи с тях и ги
наблюдава. Ние сме длъжни всяка година да правим отчет за извършената дейност.
Б. Беров: Имате ли въпроси, изказвания, предложения? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-433/13.03.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Организиране дейността на
МКБППМН в община Априлци:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с
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противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/,
Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Приема годишен отчет на Местната комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни в община Априлци за 2018 г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-436/15.03.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Априлци и
предложения за изменение на плана.
Б. Беров: Г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Давам думата на г-жа Чорбаджийска.
Д. Чорбаджийска: Уважаеми господа общински съветници, през едногодишния
период от действието на ОУП на община Априлци е отчетен значителен интерес към
неговите предвиждания, поради това, че в периода на обявяване и обсъждането на
същия информацията не е достигнала до голям брой от собствениците на имоти, които
не са жители на общината. Това са инвеститори от други населени места, привлечени
от специфичните за община Априлци географски, природни, исторически, ландшафтни
и други ресурси. Имаме 17 заявления. Те се събират цяла година и се внасят веднъж.
Преди да Ви представя предложенията искам да направя една поправка в доклада,
който е пред Вас. На стр.4: „За 2018г. са издадени общо 136 бр. разрешения, за
изработване на ПУП за имоти в обхвата на действащи ОУП на територията на Община
Априлци”. Разрешенията не са 136 бр., а 19 бр. – техническа грешка.
1. Заявление с вх. №1219/25.10.2018г. от „Тора Ентерпрайз” ООД- гр. Априлци, с
искане за допускане разширение границите на ОУП и изработване проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с
идентификатори 52218.817.42 и 52218.817.43 по кадастралната карта на гр. Априлци,
кв. Острец, м. ”Среден рът”, собственост на „Тора Ентерпрайз” ООД- гр. Априлци,
съгласно нотариален акт №31 том 14, дело №3014, с вх. Рег. №3765/2006г. на Служба
по вписванията – Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №31 том 14, дело №3014, с вх.
Рег. №3765/2006г. на Служба по вписванията – Троян, скица на имота, Решение №К-1II-65/27.03.2008г. на Комисия по чл.17, ал.1,т.1 от ЗОЗЗ на Областна дирекция
„Земеделие” гр. Ловеч за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди – изграждане на обект „Жилищна сграда”, Становище на РИОСВ
– Плевен с изх.№3019-12/09.08.2007г., одобрен план за застрояване на имота от със
Заповед №45/28.01.2008г. и пълномощно на Христо Матев Христов с рег.№6362 от
01.07.2016г.
За поземлени имоти с идентификатори 52218.817.42 и 52218.817.43 по
кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец, м.”Среден рът” Решение №К-1- II65/27.03.2008г. на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на
земеделските земи за застрояване е загубило правно действие, поради което същите не
са отразени в ОУП като територии за застрояване и възложителя имат право по §30,
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ал.1от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за посевния и посадъчния
материал в случаите по § 27, ал.3, т.2 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи да
поиска потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделската
земя за неземеделски нужди, като внесе мотивирано заявление до комисията по чл. 17,
ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи след Решение на Общински съвет за
включване в границите на ОУП.
Проектната територия е в близост до кв.32 по действуващия регулационен план
на кв. Острец, гр. Априлци.
2. Заявление с вх. №АУ-03-02А1382/21.12.2018г. от Емил Димитров Петков, с
искане за допускане разширение границите на ОУП и изработване проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с
идентификатор 52218.817.38 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец,
м.”Среден рът”, собственост на Емил Димитров Петков, съгласно нотариален акт №64
том 11, дело №2355, с вх. Рег. №3150/2018г. на Служба по вписванията – Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №64 том 11, дело №2355, с вх.
Рег. №3150/2018г. на Служба по вписванията – Троян, скица на имота, техническо
задание по чл.125 от ЗУТ и скица-предложение за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с
идентификатор 52218.817.38.
Инвестиционните намерения на възложителя са поземлен имот с идентификатор
52218.817.38, който е разположен до строителните граници на жилищната устройствена
зона в кв. Острец и граничи улица от уличната мрежа на гр. Априлци, кв. Острец да
бъде урегулиран за жилищно застрояване.
Инвестиционния интерес към зоната е обусловен не само от невероятния
панорамен изглед към Балкана, но и от обезпечеността на територията с добра
инфраструктура – асфалтови пътища, водопровод, електроснабдяване.
Проектът за план за регулация предвижда от поземлен имот с идентификатор
52218.817.38 да се обособи урегулиран поземлен имот: УПИ I-817.38 с площ 1581 кв.м,
с предназначение „за жилищно застрояване“, каквото е и предвиждането на ОУП за
тази зона.
За новообразувания УПИ I-817.38 в местност „Среден рът“, кв. Острец, 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%, интензивностт на застрояване – до 1,2 и площ за
озеленяване - минимум 40%. Проектната територия граничи с регулационните граници
на кв.32 по действуващия регулационен план на кв. Острец, гр. Априлци.
3. Заявление с вх. №АУ-03-02А1379/21.12.2018г. от Любомир Димитров
Панайотов, с искане за допускане изработване проект за разширение границите на
ОУП и Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за
поземлен имот с идентификатор ПИ 52218.541.392 и ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА
УПИ VII-178 И УПИ IV, 52218.541.389 и 52218.541.178 ,кв.29, кв. Острец, гр. Априлци,
собственост на Любомир Димитров Панайотов, съгласно нотариален акт №131 том 13,
дело №2788, с вх. Рег. №3992/2017г. на Служба по вписванията – Троян.
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Към заявлението са приложени: Нотариален акт№131 том 13, дело №2788, с вх.
Рег. №3992/2017г. на Служба по вписванията – Троян, скица на имота, техническо
задание по чл.125 от ЗУТ и скица-предложение за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с
идентификатор ПИ 52218.541.392, и ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ VII-178 И
УПИ IV, 52218.541.389 и 52218.541.178 ,кв.29, кв. Острец, гр. Априлци
Инвестиционните намерения на възложителя са да обедини трите поземлени
имота в един урегулиран поземлен имот за разширение на курортната дейност, която
развива в поземлен имот с идентификатор 52218.541.178, обособен в УПИ VII-178 от
кв.29 по плана на кв. Острец с регистрирана къща за гости.
Проектът за план за регулация предвижда от поземлени имоти с идентификатори
52218.541.392, 52218.541.389 и 52218.541.178, кв. Острец, гр. Априлци да се бособи
урегулиран поземлен имот: УПИ VII-178,392,389 с площ 1640,34 кв.м, с
предназначение „за жилищно застрояване“, каквото е и предвиждането на ОУП за тази
зона.
За новообразувания УПИ VII-178,392,389, кв. Острец, 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%.
Проектната територия граничи със строителните и регулационни граници на кв.29 по
действуващия регулационен план на кв. Острец, гр. Априлци.
4. Заявление с вх. №АУ-03-02А-1298/20.11.2018г. от „ПРИНТЕК
БЪЛГАРИЯ”ЕАД-гр.София, с искане за допускане изработване проект за разширение
границите на ОУП и Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация
/ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 52218.645.1 и 52218.645.2 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв. Център, м.”Барбуското”, /Татарлий/
собственост на „ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ” ЕАД-гр.София, съгласно нотариален акт №37
том V, дело №732, с вх. Рег. №1402/2012г. на Служба по вписванията – Троян и
нот.акт№.№35 том V, дело №730, с вх. Рег. №1400/2012г. на Служба по вписванията –
Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №37 том V, дело №732, с вх. Рег.
№1402/2012г. на Служба по вписванията – Троян и нот.акт№.№35 том V, дело №730, с
вх. Рег. №1400/2012г. на Служба по вписванията – Троян., скица №156127116/04.12.2017г. на поземлен имот с идентификатор 52218.645.1 по кадастралната
карта на гр.Априлци, издадена от СГКК Ловеч; Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и
проект-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ
Поземлен имот с идентификатор 52218.645.1 по кадастралната карта на гр.
Априлци, представлява незастроен терен, земеделска земя, с начин на трайно ползване
–ливада, с площ от 9664 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 52218.645.2 по кадастралната карта на гр.
Априлци, представлява незастроен терен, урбанизирана територя, с променено
предназначение „За жилищно строителство”, съгласно Решение №К-1-II, т.7 от
02.02.2017г.на Комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОСС, на Областна дирекция „Земеделие”
гр.Ловеч, но не е отразен в одобрения оуп на община априлци.
Съгласно техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителите
и проект-предложение на плана за застрояване и регулация, инвестиционните
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намерения на собственика са да се промени предназначението на земеделската земя на
Поземлен имот с идентификатор 52218.645.1 и да ги обедини с поземлен имот с
идентификатор 52218.645.2 в един урегулиран поземлен имот с предназначение за
жилищно застрояване, при обособена устройствена зона –„Жилищна зона с малка
височина” /Жм/, с показатели: височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%;
коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване –
свободно.
5. Заявление с вх. №АУ-03-02А-1381/21.12.2018г. от Ани Венкова Бонева и Бончо
Стефанов Бонев от гр. Варна, с искане за допускане изработване на проект за
разширение границите на ОУП и Подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.641.19 по
кадастралната карта на гр. Априлци, м. ”Татарлиите”, собственост на Ани Венкова
Бонева и Бончо Стефанов Бонев от гр. Варна, съгласно нотариален акт №169, том VII,
дело №1453, с вх. Рег. №2200/2016г. на Служба по вписванията – Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №169, том VII, дело №1453, с вх.
Рег. №2200/2016г. на Служба по вписванията – Троян:, скица №15-931307/13.12.2018г.
на поземлен имот с идентификатор 52218.641.19 по кадастралната карта на гр.Априлци,
издадена от СГКК Ловеч; техническо задание по чл.125 от ЗУТ и проект-предложение
за изменение на ОУП. Приложени са нотариален акт №138, том I, дело №165, с вх. Рег.
№263/2018г. на Служба по вписванията – Троян за ПИ 52218.540.21, скица №15418177/25.06.2018г. на имота, собственост на заявителите. За ПИ 52218.540.21 е
одобрен ПУП-ПРЗ и проект за къщи за гости в урбанизираната територия-строителен
полигон „Татрлиите”.
Поземлен имот с идентификатор 52218.641.19 по кадастралната карта на гр.
Априлци, м. ”Татарлиите”, представлява незастроен терен, земеделска земя, с начин на
трайно ползване –ливада. Съгласно техническо задание по чл.125 от ЗУТ, съставено от
възложителите и проект-предложение за разширяване на ОУП на гр. Априлци,
инвестиционните намерения на собственика са да се промени предназначението на
земеделската земя и обособяване на устройствена зона –„Жилищно строителство”
/Жм/. Инвестиционните намерения на възложителите са поземлен имот с
идентификатор 52218.641.19, който е разположен до строителните граници на
жилищната устройствена зона в строителен полигон „Татарлийте” и граничи с
поземлен имот, тяхна собственост, в който вече е одобрен проект за къщи за гости, да
бъде урегулиран за жилищно застрояване с къщи за гости.
6. Заявление с вх. №АУ-03-02А-1132/05.10.2018г. от Маргарита Симеонова
Пашова-Ангелова от гр. София, с искане за допускане изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 52218.641.65 и 52218.540.30 по кадастралната
карта на гр. Априлци, м.”Татарлиите”, собственост на Маргарита Симеонова ПашоваАнгелова от гр. София, съгласно Завещание с вх. Рег. №63 от 13.10.2005г. на Служба по
вписванията – Троян и Решение на ПК №20 от 17.03.2011г. на Общинска служба по
земеделие гр.Троян.
Към заявлението са приложени: Завещание с вх. Рег. №63 от 13.10.2005г. на
Служба по вписванията – Троян, Решение на ПК №20 от 17.03.2011г. на Общинска
служба по земеделие гр.Троян, скица №15-370220/08.06.2018г. на поземлен имот с
идентификатор 52218.540.30 /строителен полигон „Татарлиите”/, скица№15372886/11.06.2018г. на поземлен имот с идентификатор 52218.641.65- земеделска земя –
ливада, по кадастралната карта на гр. Априлци, издадена от СГКК Ловеч; техническо
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задание по чл.125 от ЗУТ и проект-предложение за изработване изменение на ПУППРЗ.
Поземлен имот с идентификатор 52218.540.30 по кадастралната карта на
гр.Априлци, м.”Татарлиите”, представлява незастроен терен, урбанизирана територия,
строителен полигон „Татарлиите”. Поземлен имот с идентификатор 52218.641.65 по
кадастралната карта на гр.Априлци, м.”Татарлиите”, представлява незастроен терен,
земеделска земя, с начин на трайно ползване –ливада. Съгласно техническо задание по
чл.125 от ЗУТ, съставено от възложителите и проект-предложение за разширяване на
ОУП на гр.Априлци, инвестиционните намерения на собственика са да се промени
предназначението на земеделската земя, да се обединят двата поземлени имота и
обособяване на устройствена зона –„Жилищно строителство” /Жм.
7. Заявление с вх. №АУ-03-02А1378/21.12.2018г. от „АТАРИЯ 888” АД гр. Варна,
с искане за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор
52218.635.10 по кадастралната карта на гр.Априлци, м.”Издълбник”, собственост
на„АТАРИЯ 888” АД гр.Варна, съгласно нотариален акт №82, том X, дело №2156, с вх.
Рег. №2906/2018г. на Служба по вписванията – Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №82, том X, дело №2156, с вх.
Рег. №2906/2018г. на Служба по вписванията – Троян:, скица №15-767302/22.10.2018г.
на поземлен имот с идентификатор 52218.635.10 по кадастралната карта на гр.Априлци,
издадена от СГКК Ловеч; скици-проект за разделяне на имота, техническо задание по
чл.125 от ЗУТ и проект-предложение за изработване изменение на ОУП.
Поземлен имот с идентификатор 52218.635.10 по кадастралната карта на
гр.Априлци, м. ”Издълбник” представлява незастроен терен, земеделска земя, с начин
на трайно ползване – овощна градина. Съгласно техническо задание по чл.125 от ЗУТ,
съставено от възложителите и проект-предложение за разширяване на ОУП на
гр.Априлци, инвестиционните намерения на собственика са да се промени
предназначението на земеделската земя и обособяване на
устройствена зона
–„Курортна дейност” /Ок/.
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%, интензивностт на застрояване – до 1,5 и площ за
озеленяване - минимум 50%.
8. Заявление с вх. №АУ-03-02-128/07.12.2019г. от Павлина Цветанова Петкова,
управител на „БИЛБ КОНСУЛТ 2003” ЕООД гр.София, с искане за допускане
изработване проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация
/ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор 52218.613.4 по кадастралната
карта на гр.Априлци, Център, м.”Гогуновото”, собственост на „БИЛБ КОНСУЛТ 2003”
ЕООД гр.София, съгласно нотариален акт №123, том VII, дело №1037, с вх. Рег.
№2094/2013г. на Служба по вписванията – Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №№123, том VII, дело №1037, с
вх. Рег. №2094/2013г на Служба по вписванията – Троян, скица №15135571/15.02.2019г. на поземлен имот с идентификатор 52218.613.4 по кадастралната
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карта на гр.Априлци, издадена от СГКК Ловеч; Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и
проект-предложение за изработване изменение на ОУП.
Поземлен имот с идентификатор 52218.613.4 по кадастралната карта на гр.
Априлци, Център, м.”Гогуновото” представлява незастроен терен, земеделска земя, с
начин на трайно ползване – ливада. Съгласно техническо задание по чл.125 от ЗУТ,
съставено от възложителите и проект-предложение за разширяване на ОУП на
гр.Априлци, инвестиционните намерения на собственика са да се промени
предназначението на земеделската земя и обособяване на
устройствена зона
–„Курортна дейност” /Ок/.
9. Заявление с вх. №1220/25.10.2018г. от Илиян Евстатиев Железаров, с искане за
допускане изработване проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и
регулация /ПУП-ПРЗ/ за
поземлен имот с идентификатор 52218.487.28 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център, м.”Дребната гора”, собственост на
Илиян Евстатиев Железаров, съгласно нотариален акт №174 том7, дело №1603, с вх.
Рег. №2023/2006г. на Служба по вписванията гр.Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №174 том7, дело №1603, с вх.
Рег. №2023/2006г. на Служба по вписванията гр.Троян, скица на имота, Решение №К-1II-56/27.03.2008г . на Комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОСС на Областна дирекция
„Земеделие” гр.Ловеч за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди – изграждане на обект „Жилищна сграда”, Становище на РИОСВ
– Плевен с изх.№3793/05.09.2007г. и одобрен план за застрояване на имота от със
Заповед №43/20.02.2008г.
За Поземлен имот с идентификатор 52218.487.28
Решение №К-1-II56/27.03.2008г.на Комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОСС за промяна предназначението на
земеделските земи за застрояване е загубило правно действие поради което същите на
са отразени в ОУП като територии за застрояване и възложителите имат право по §30,
ал.1от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за посевния и посадъчния
материал в случаите по § 27, ал. 3, т.2 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи
заинтересованото лице може да поиска потвърждаване на решението за промяна на
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, като внесе мотивирано
заявление до комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи след
Решение на Общински съвет за включване в границите на ОУП.
10. Заявление с вх. №1221/25.10.2018г. от Радослав Лозанов Милев и Цоньо
Николов Константинов, с искане за допускане изработване проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с
идентификатор 52218.487.5 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център,
м.”Дребната гора”,собственост на Радослав Лозанов Милев и Цоньо Николов
Константинов , съгласно нотариален акт №79 том 2, дело №330, с вх. Рег. №462/2006г.
на Служба по вписванията – Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №79 том 2, дело №330, с вх. Рег.
№462/2006г. на Служба по вписванията – Троян, Решение №К-1-II-60/27.03.2008г.на
Комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОСС на Областна дирекция „Земеделие” гр.Ловеч за
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – изграждане на
обект „Жилищна сграда”, Становище на РИОСВ – Плевен с изх.№3631/21.08.2007г.,
скица на имота и одобрен
план за застрояване на имота от със Заповед
№44/28.01.2008г.
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За Поземлен имот с идентификатор 52218.487.5 28
Решение №К-1-II60/27.03.2008г.на Комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОСС за промяна предназначението на
земеделските земи за застрояване е загубило правно действие поради което същите на
са отразени в ОУП като територии за застрояване и възложителите имат право по §30,
ал.1от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за посевния и посадъчния
материал в случаите по § 27, ал. 3, т.2 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи
заинтересованото лице може да поиска потвърждаване на решението за промяна на
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, като внесе мотивирано
заявление до комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи след
Решение на Общински съвет за включване в границите на ОУП.
11. Заявление с вх. №АУ-03-02А114/04.02.2019г. от Деляна Кръстева Ангелова, с
искане за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори
52218.139.71, 52218.139.7, 52218.139.11 и 52218.139.77- застроен, по кадастралната
карта на гр.Априлци, кв.Видима, собственост на Деляна Кръстева Ангелова, съгласно
Договор за доброволна делба на недвижими имоти с №127,т. II, с вх. Рег. №3725 от
21.12.2018г. на Служба по вписванията – Троян и нот.акт №86 т. 13, дело №2821, с вх.
Рег. №3763 от 27.12.2018г. на Служба по вписванията – Троян .
Към заявлението са приложени: Договор за доброволна делба на недвижими
имоти с №127,т. II, с вх. Рег. №3725от 21.12.2018г. на Служба по вписванията – Троян,
нот.акт №86 т. 13, дело №2821, с вх. Рег. №3763 от 27.12.2018г. на Служба по
вписванията – Троян, скици с №15-64979/28.01.2019г., №15-64963/28.01.2019г., №1564953/28.01.2019г., №15-64972/28.01.2019г. на поземлени имоти с идентификатори
52218.139.71, 52218.139.7, 52218.139.11 и 52218.139.77 по кадастралната карта на гр.
Априлци, издадена от СГКК Ловеч, техническо задание по чл.125 от ЗУТ и проектпредложение за изработване изменение на ОУП.
Инвестиционните намерения на възложителя са да промени предназначението на
земеделската земя на ПИ с идентификатори 52218.139.71, 52218.139.7 и 52218.139.11 в
размер на 5523,00 кв.м за изграждане на обекти за рекреация и да включи в границите
на общия устройствен план поземлен имот с идентификатор 52218.139.77, застроен с
жилищна сграда преди 1958, и отразена в едромащабната топографска карта от 1959 г.
на ГУ по Геодезия и картография.
Проектът за план за регулация предвижда от поземлени имоти с идентификатори
52218.139.71, 52218.139.7 и 52218.139.11 с площ 5523,00 кв.м да се обособи урегулиран
поземлен имот: УПИ I-139.71,7,11 след промяна предназначението на земеделската
земя по реда на ЗОЗЗ с предназначение „за курортни дейности”, от ПИ с
идентификатор 52218.139.77 да се обособи УПИ II-139.77 с предназначение „за
жилищно застрояване”.
За новообразувания УПИ I-139.71,7,11 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%, интензивностт на застрояване – до 1,5 и площ за
озеленяване - минимум 50%. а за УПИ II-139.77 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:
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височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване до 60%, интензивностт на
застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%.
12. Заявление с вх. №АУ-03-02А1380/21.12.2018г. от Петър Димитров Киров, с
искане за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори
52218.180.70, 52218.180.35 и част от 52218.180.86 по кадастралната карта на
гр.Априлци, кв.Видима, собственост на Петър Димитров Киров, съгласно нотариален
акт №8, том VIII, дело №1119, с вх. Рег. №2204/2013г. на Служба по вписванията –
Троян и Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот на част от ПИ
52218.180.86 с рег.№5471 от 20.11.2018г.
Към заявлението са приложени: нотариален акт №8, том VIII, дело №1119, с вх.
Рег. №2204/2013г. на Служба по вписванията – Троян, предварителен договор за
покупко-продажба на недвижим имот на част от ПИ 52218.180.86 с рег.№5471 от
20.11.2018г. и скици с №15-729111/10.10.2018г. на поземлен имот с идентификатор
52218.180.70, №15-729102/10.10.2018г по кадастралната карта на гр.Априлци, издадена
от СГКК Ловеч, скица-проект за изменение на кадастралната карта на поземлен имот
52218.180.86, техническо задание по чл.125 от ЗУТ и проект-предложение за
изработване изменение на ОУП.
Необходимостта от създаване на ПУП-ПРЗ се изразява в следното:
Инвестиционните намерения на възложителя са да обедини трите поземлени
имота в един урегулиран поземлен имот за разширение на курортната дейност, която
развива в поземлен имот с идентификатор 52218.541.178, обособен в УПИ VI-370 от
кв.71 по плана на кв. Видима с регистриран семеен хотел.
Проектът за план за регулация предвижда от поземлени имоти с идентификатори
52218.180.70., 52218.180.35 и част от ПИ 52218.180.40 да се бособи урегулиран
поземлен имот: УПИ VII-70,35,86 с площ 943 кв.м, който след промяна
предназначението на земеделската земя по реда на ЗОЗЗ да бъде обединен с VI-370 от
кв.71 с предназначение „за курортни дейности“, каквото е и фактическото ползване на
УПИ VI-370 от кв.71 в кв. Видима, гр. Априлци.
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%, интензивностт на застрояване – до 1,5 и площ за
озеленяване - минимум 50%.
13. Заявление с вх. №АУ-03-02-1329/30.11.2018г. от Ваня Иванова Станчева с
искане за допускане изработване проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори
52218.236.49 и 52218.236.50 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Видима,
собственост на Ваня Иванова Станчева, съгласно нотариален акт №188 том II, дело
№336, с вх. Рег. №618/2010г. на Служба по вписванията – Троян и нот.акт№.№60 том
XI, дело №2350, с вх. Рег. №3145/2018г. на Служба по вписванията – Троян
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №188, том II, дело №336, с вх.
Рег. №618/2010г. на Служба по вписванията – Троян, нот.акт№.№60 том XI, дело
№2350, с вх. Рег. №3145/2018г. на Служба по вписванията – Троян, скица №15774198/24.10.2018г. на поземлен имот с идентификатор 52218.236.49 по кадастралната
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карта на гр.Априлци, издадена от СГКК Ловеч; Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и
проект-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ
Поземлени имоти с идентификатори 52218.236.49 и 52218.236.50
по
кадастралната карта на гр. Априлци, представляват незастроени терени, земеделска
земя, с начин на трайно ползване – ниви, съответно с 318кв.м. и 535 кв.м.
Съгласно техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителите
и проект-предложение на плана за застрояване и регулация, инвестиционните
намерения на собственика са да се промени предназначението на земеделската земя за
изграждане на еднофамилна жилищна сграда, при обособена устройствена зона
–„Жилищна зона с малка височина” /Жм/, с показатели: височина – до 10м; плътност на
застрояване – до 60% ;коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40%; застрояване – свободно.
14. Заявление с вх. №АУ-03-02А-1131/05.10.2018г. от Маргарита Симеонова
Пашова-Ангелова от гр.София, с искане за допускане изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 52218.119.494 и 52218.513.266 по кадастралната
карта на гр.Априлци, кв.Зла река, собственост на
Маргарита Симеонова ПашоваАнгелова от гр.София, съгласно Завещание с вх. Рег. №63 от 13.10.2005г. на Служба по
вписванията – Троян и Решение на ПК №129 от 05.10.2007г. на Общинска служба по
земеделие гр.Троян.
Към заявлението са приложени: Завещание с вх. Рег. №63 от 13.10.2005г. на
Служба по вписванията – Троян, Решение на ПК №129 от 05.10.2007г. на Общинска
служба по земеделие гр.Троян, скица №15-661082/14.09.2018г. на поземлен имот с
идентификатор 52218.119.494, земеделска земя, с НТП-нива, скица№15370201/08.06.2018г. на поземлен имот с идентификатор 52218.513.266, урбанизирана
територия, по кадастралната карта на гр.Априлци, издадена от СГКК Ловеч; техническо
задание по чл.125 от ЗУТ и проект-предложение за изработване изменение на ПУППРЗ.
Поземлен имот с идентификатор 52218.119.494 по кадастралната карта на гр.
Априлци, м.”Татарлиите”, представлява незастроен терен, земеделска земя, с НТПнива. Поземлен имот с идентификатор 52218.513.266 попада в урбанизираната
територия на гр.Априлци, кв.Зла река. Съгласно техническо задание по чл.125 от ЗУТ,
съставено от възложителите и проект-предложение за разширяване на ОУП на
гр.Априлци, инвестиционните намерения на собственика са да се промени
предназначението на земеделската земя, да се обединят двата поземлени имота и
обособяване на устройствена зона –„Жилищно строителство” /Жм.
15. Заявление с вх. №АУ-03-02-1299/20.11.2018г. от Росен Момчилов Дурльов с
искане за допускане изработване проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор
23621.7.7 по кадастралната карта на с. Драшкова поляна, собственост на Росен
Момчилов Дурльов, съгласно нотариален акт №95 том 11, дело №2312, с вх. Рег.
№3332/2017г. на Служба по вписванията – Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №95 том 11, дело №2312, с вх.
Рег. №3332/2017г. на Служба по вписванията – Троян , скица №15-830871/09.11.2018г.
на поземлен имот с идентификатор 23621.7.7 издадена от СГКК Ловеч; Техническо
задание по чл.125 от ЗУТ и проект-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ
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Поземлен имот с идентификатор 23621.7.7 по кадастралната карта на с. Драшкова
поляна, представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване – ливада. Съгласно
техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителите и проектпредложение на плана за застрояване и регулация, инвестиционните намерения на
собственика са да се промени предназначението на част от земеделската земя- около
2,0 дка за изграждане на еднофамилна жилищна сграда, при обособена устройствена
зона –„Жилищна зона с малка височина” /Жм/, с показатели: височина – до 10м;
плътност на застрояване – до 60% ;коефициент на интензивност – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.
16. Заявление с вх. №АУ-03-02-120/05.02.2019г. от Снежана Маринова Иванова с
искане за допускане изработване проект за Разширение границите на ОУП и Подробен
устройствен план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с
идентификатори 66771.1.4, част от поземлен имот с дентификатор 66771.38.6 в
размер310 кв.м и част от поземлен имот с идентификатор 66771.1.2 в размер на 595
кв.м, които след промяна предназначението на земеделската земя по реда на ЗОЗЗ да
бъдат обединени в един УПИ с предназначение за жилищно застрояване.
н.а. №30, т.1, дело 32, рег. 64/2017г. и части от поземлени имоти с дентификатори
66771.38.6 с н.а. №44, т.8, дело 1559, рег. №1963/2005г. и 66771.1.2 с н.а. №159, т.11,
д.2691, рег. №3517/2015г. по кадастралната карта на с. Драшкова поляна, собственост
на Снежана Маринова Иванова,
Към заявлението са приложени: н.а. №30, т.1, дело 32, рег. 64/2017г на Служба по
вписванията – Троян, н.а. №44, т.8, дело 1559, рег. №1963/2005г. 2017г на Служба по
вписванията – Троян, с н.а. №159, т.11, д.2691, рег. №3517/2015г. на Служба по
вписванията – Троян, скица №15-34061/27.01.2017. на поземлен имот с идентификатор
66771.1.4 издадена от СГКК Ловеч; скица №15-4888866/06.10.2017 за имот с
идентификатор 66771.38.6 и скица №15-102944/19.02.2018 г. за имот с идентификатор
66771.1.2.
Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и проект-предложение за изработване на
ПУП-ПРЗ
Поземлени имоти с идентификатори 66771.1.4, 66771.1.2 и 66771.38.6 по
кадастралната карта на с. Драшкова поляна, представляват земеделска земя, с начин на
трайно ползване – ливади. Съгласно техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ,
съставено от възложителя и проект-предложение на плана за застрояване и регулация,
инвестиционните намерения на собственика са да промени предназначението на
земеделската земя и обедини тези имоти за изграждане на еднофамилна жилищна
сграда, при обособена устройствена зона –„Жилищна зона с малка височина” /Жм/, с
показатели: височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60% ;коефициент на
интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.
17. Заявление с вх. №АУ-03-02-267/15.03.2018г. от Стоян Пенев Данков от
гр.Силистра, с искане за допускане изработване на проект за Подробен устройствен
план – план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
52218.822.64 по кадастралната карта на гр.Априлци, м.”Ломът Илчовото”, собственост
на Стоян Пенев Данков от гр.Силистра, съгласно нотариален акт №152, том 11, дело
№2456, с вх. Рег. №3276/2018г. на Служба по вписванията – Троян.
Към заявлението са приложени: Нотариален акт №№152, том 11, дело №2456, с
вх. Рег. №3276/2018г. на Служба по вписванията – Троян. , скица №15155956/21.02.2019г. на поземлен имот с идентификатор 52218.822.64 по кадастралната
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карта на гр.Априлци, издадена от СГКК Ловеч;, техническо задание по чл.125 от ЗУТ и
проект-предложение за изработване изменение на ОУП.
Поземлен имот с идентификатор 52218.822.64 по кадастралната карта на
гр.Априлци, м.”Ломът Илчовото”, представляв, земеделска земя, с начин на трайно
ползване –ливада. Съгласно техническо задание по чл.125 от ЗУТ, съставено от
възложителите и проект-предложение за разширяване на ОУП на гр.Априлци,
инвестиционните намерения на собственика са да се промени предназначението на
земеделската земя и обособяване на устройствена зона –„Жилищно строителство”
/Жм/.
Б. Беров: Имате ли въпроси, изказвания, предложения? Няма.
Б. Беров: Аз предлагам сега да гласуваме предложенията заедно, а на редовното
заседание да гласуваме точка по точка. В режим на гласуване сме:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-436/15.03.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Доклад за изпълнението на общия
устройствен план на община Априлци и предложения за изменение на плана:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”.
С това гласуване комисията подкрепи следните проекти за решения:
На основание изложеното, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127,
ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ
предлагам на Общински съвет Априлци да вземе следните:
Р Е Ш Е Н И Я:
1.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ,
Общински съвет Априлци приема годишния доклад за изпълнението на общия
устройствен план на територията на Община Априлци.
2.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във
връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци в обхват поземлени имоти с идентификатори 52218.817.42 и 52218.817.43
по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Острец, м.”Среден рът” за жилищно
застрояване съгласно приложените задания. След изпълнение на изискванията на
чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от
Общински съвет-Априлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
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3.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във
връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват за поземлен имот с идентификатор 52218.817.38 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Острец, м.”Среден рът” съгласно
приложените задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и
ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съветАприлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
4.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във
връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор ПИ 52218.541.392
кв. Острец, гр. Априлци съгласно приложените задания. След изпълнение на
изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за
одобряване от Общински съвет-Априлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от
ЗУТ.
5.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във
връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват п за поземлени имоти с идентификатори
52218.645.1 и 52218.645.2 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв. Център,
м.”Барбуското”, /Татарлий/ съгласно приложените задания. След изпълнение на
изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за
одобряване от Общински съвет- Априлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от
ЗУТ.
6.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във
връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват за поземлен имот с идентификатор 52218.641.19 по
кадастралната карта на гр.Априлци, м.”Татарлиите”, съгласно приложените
задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ
изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет- Априлци
съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
7.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във
връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват за поземлени имоти с идентификатори 52218.641.65
и 52218.540.30 по кадастралната карта на гр.Априлци, м.”Татарлиите”, съгласно
приложените задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и
ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съветАприлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
8.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във
връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват за част от поземлен имот с идентификатор
52218.635.10 по кадастралната карта на гр.Априлци, м.”Издълбник” съгласно
приложените задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и
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ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съветАприлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
9.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във
връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват за част от поземлен имот с идентификатор
52218.613.4 по кадастралната карта на гр.Априлци, Център, м.”Гогуновото”,
съгласно приложените задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1,
ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински
съвет- Априлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
10.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ,
във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци в обхват за
поземлен имот с идентификатор 52218.487.28 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център, м.”Дребната гора”..съгласно
приложените задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и
ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съветАприлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
11.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ,
във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци в обхват за
поземлен имот с идентификатор 52218.487.5 по
кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център, м.”Дребната гора”.съгласно
приложените задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и
ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съветАприлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
12.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ,
във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в
обхват за поземлени имоти с идентификатори
52218.139.71, 52218.139.7, 52218.139.11 и 52218.139.77- застроен, по кадастралната
карта на гр.Априлци, кв.Видима съгласно приложените задания. След изпълнение
на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се
внесе за одобряване от Общински съвет- Априлци съгласно изискванията на
чл.127 ал.6 от ЗУТ.
13.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ,
във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват за поземлени имоти с идентификатори
52218.180.70,52218.180.35 и част от 52218.180.86 по кадастралната карта на гр.
Априлци, кв.Видима, съгласно приложените задания. След изпълнение на
изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за
одобряване от Общински съвет-Априлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от
ЗУТ.
14.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ,
във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват за поземлени имоти с идентификатори 52218.236.49
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и 52218.236.50 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Видима, съгласно
приложените задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и
ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съветАприлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
15.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ,
във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват за поземлени имоти с идентификатори
52218.119.494 и 52218.513.266 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Зла река
съгласно приложените задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1,
ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински
съвет- община Априлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
16.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ,
във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ в обхват за част от поземлен имот с идентификатор
23621.7.7 по кадастралната карта нас.Драшкова поляна, съгласно приложените
задания. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ
изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет- Априлци
съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
17.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ,
във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 66771.1.4. и части от
поземлени имоти с дентификатори 66771.38.6 и 66771.1.2 по кадастралната карта
на с. Драшкова полянасъгласно приложените задания. След изпълнение на
изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за
одобряване от Общински съвет- Априлци съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от
ЗУТ.
18.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ,
във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на община
Априлци и ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 52218.822.64 по
кадастралната карта на гр.Априлци, м.”Ломът Илчовото”, съгласно приложеното
задание. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ
изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет- Априлци
съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.
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