Протокол
Днес 16.04.2019г. 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, Стелиян Нунев – общински съветник
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: В администрацията е постъпило уведомление от Адриана Христова –
собственик и управител на траурна агенция в гр. Априлци с Вх.№918/08.04.2019г.,
относно гробищните паркове в общината.
Постъпило е предложение ДП-445/15.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на
община Априлци, относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел
123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична
общинска собственост.
Б. Беров: Имате ли въпроси, изказвания, предложения? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме предложение ДП-445/15.04.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Възлагане добива на стояща
дървесина на корен в подотдел 123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и
транспорт до обекти публична общинска собственост, да влезе в дневния ред като
точка четвърта:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Б. Беров: Представям Ви проекта за дневен ред:
1. Предложение ДП-442/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план - план за регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т.
159 във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение
на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV419, кв. 79, кв. Видима, гр. Априлци.
2. Предложение ДП-443/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план - план за регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218 и промяна на ПУП
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за озеленени площи, които не са реализирани във връзка с издаване на
разрешение за изработване на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв. Видима, гр. Априлци.
3. Предложение ДП-444/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла
река.
4. Предложение ДП-445/15.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел
123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост.
Б. Беров: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма.
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-442/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план - план за регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т. 159
във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на
ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419, кв.
79, кв. Видима, гр. Априлци.
2. Предложение ДП-443/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен
план - план за регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218 и промяна на ПУП
за озеленени площи, които не са реализирани във връзка с издаване на
разрешение за изработване на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв. Видима, гр. Априлци.
3. Предложение ДП-444/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла река.
4. Предложение ДП-445/15.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел
123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична
общинска собственост.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-442/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за
регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т. 159 във връзка с
издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима, гр.
Априлци.
Б. Беров: Давам думата на г-н Пелов.
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Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за
регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т. 159 във връзка с
издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима, гр.
Априлци. Променят се регулационните граници. Това налага промяна на уличната
регулация на улица между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т.159 като се запази
ширината на напречния профил на улицата по одобрен регулационен план от 8,0м. и
същата се съобрази с трасето на съществуващата улица и имотните граници на
поземлените имоти, които се обслужват от нея и се премахне предвидената пешеходна
улица, минаваща през поземления имот. Благодаря.
Б. Беров: Имате ли питания, изказвания, предложения? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-442/12.04.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура по допускане изменение
на подробен устройствен план - план за регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150,
152, 158 до о.т. 159 във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и
IV-419, кв. 79, кв. Видима, гр. Априлци:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.6, ал.1 от ЗОС, във връзка чл.124а, ал.2,
чл.134, ал.2, т.1 и т.2 и чл.208, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Дава съгласие за допускане изменение на ПУП - ПР за изменение на
уличната регулация улица между о.т.142 през о.т.150, 152, 158 до о.т.159 като се
запази ширината на напречния профил на улицата по одобрен регулационен план
от 8,0м и същата се съобрази с трасето на съществуващата улица и с имотните
граници на поземлените имоти, които се обслужват от нея, както и премахването
на предвидената по действуващ регулационен план пешеходна улица, минаваща
през поземления имот, които не са реализирани във връзка с издаване на
разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, Х-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима,
гр. Априлци по реда на 124а, ал.2 от ЗУТ.
Одобрява техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на
2.
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ,
3.
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
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съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № РД-02-20-2 от
20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната
система на урбанизираните територии
Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108,
4.
ал.2 от ЗУТ.
Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички
5.
действия за правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на
решението, съгласно изискванията на чл.124я, ал.2 и чл.124б от ЗУТ.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-443/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за
регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218 и промяна на ПУП за озеленени площи,
които не са реализирани във връзка с издаване на разрешение за изработване на
проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв.
Видима, гр. Априлци.
Б. Беров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници, предложението е
относно Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за
регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218 и промяна на ПУП за озеленени площи,
които не са реализирани във връзка с издаване на разрешение за изработване на
проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв.
Видима, гр. Априлци. Заявлението е от Христина Мичева Тотева. Може да погледнете.
Приложен е план за застрояване.
Б. Беров: Имате ли въпроси, изказвания, предложения? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-443/12.04.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Процедура по допускане изменение
на подробен устройствен план - план за регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218
и промяна на ПУП за озеленени площи, които не са реализирани във връзка с издаване
на разрешение за изработване на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв. Видима, гр. Априлци:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.6, ал.1 ог ЗОС, във връзка с чл.62а, ал.4,
чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2,т.1 и т.2 и чл.208, ал.1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ Общински съвет Априлци
РЕШИ:
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1.
Дава съгласие за допускане изменение на ПУП - ПР за изменение на
уличната регулация улица между о.т 216 до о.т. 218, като се запази ширината на
напречния профил на улицата по одобрен регулационен план от 5,0м и същата се
съобрази с трасето на съществуващата улица и с имотните граници на
поземлените имоти, които се обслужват от нея, както и промяна
предназначението на част от ПИ 52218.548.55 предвиден в подробния устройствен
план за озеленени площи, които не са реализирани във връзка с издаване на
разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ
52218.548.55, УПИ III и IV, кв.81, кв. Видима, гр. Априлци по реда на 124а, ал.2 от
ЗУТ.
Одобрява техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на
2.
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ,
3.
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 и Наредба № РД-02-20-2 от
20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната
система на урбанизираните територии
Проектът да включва необходимите графични материали по чл.108,
4.
ал.2 от ЗУТ.
Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички
5.
действия за правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на
решението, съгласно изискванията на чл.124я, ал.2 и чл.124б от ЗУТ.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-444/12.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла река.
Б. Беров: Заповядайте, г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Уважаеми господа общински съветници постъпило е Заявление с
Вх. №148/14.02.2019 г. от “Свежо пране” ЕООД, със седалище - гр.Априлци, кв.Зла
река, пл.“Марин Сяров” №4, представлявано от г-н Матей Христов Матев за
разрешение за заустване на отпадни води след пречиствателна станция съгласно
условията на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
повърхностни води в съществуваща вада, представляващ имот №52218.512.44 по КК
на гр. Априлци - публична общинска собственост. Съгласието е необходимо във
връзка с разпоредбите чл.46, ал.2, т.3 и чл.56, ал.4 от Закон за водите, за издаване на
разрешително за заустване на отпадни води в повърхностни води обект от Басейнова
Дирекция - Плевен, за промишлено водоснабдяване за обществена пералня, находяща
се в ПИ с идентификатор 52218.512.543, гр.Априлци, кв.3ла река.
С Решение № 121 от Протокол: №17 от 26.07.2012 г., Общински съвет Априлци е
дал своето съгласие “Свежо пране” ЕООД, да ползва съществуващо съоръжение - вада
в кв.Зла река, представляващ имот № 52218.512.44 по КК на гр.Априлци - публична
общинска собственост, за заустване на отпадни води след пречиствателна станция на
обществена пералня, съгласно условията и срока на действие на Разрешително за
заустване на отпадни води в повърхностен воден обект р. Видима, което следва да
бъде издадено от Директора на Басейнова Дирекция Дунавски район с център Плевен.
Благодаря Ви.
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Б. Беров: Имате ли въпроси, изказвания, предложения? Няма.
Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-444/12.04.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Заустване на отпадни води в
съществуваща вада в кв. Зла река.
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следните проекти за решения:
На основание чл.21. ал.1. т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във вързка с чл.60. ал.2. т.3 от Закона за водите,
Общинският съвет - Апрцлци
РЕШИ:
Дава съгласие на “Свежо пране” ЕООД, ЕЙК 200609430, със седалище
гр.Априлци, кв.Зла река, пл.“Марин Сяров” №4 за ползване на съществуващо
съоръжение - вада в кв.Зла река, представляващ имот с идентификатор
52218.512.44 по КККР на гр.Априлци - публична общинска собственост, за
заустване на отпадни води/след пречиствателна станция на обществена пералня,
съгласно условията и срока на действие на Разрешително за заустване на отпадни
води в повърхностен воден обект р. Видима, което следва да бъде издадено от
Директора на Басейнова Дирекция Дунавски район с център Плевен.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-445/15.04.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ч” , извоз на
дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска
собственост.
Б. Беров: Г-н Пелов.
Д-р М. Пелов: Предложението е относно Възлагане добива на стояща дървесина
на корен в подотдел 123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и транспорт до
обекти публична общинска собственост. За всеки отоплителен сезон, чрез
провеждането на открит конкурс за възлагане добив на дървесина и извоза и до
временния склад, община Априлци осигурява от собствените си горски територии
необходимите дърва за огрев за отопление на сгради или отделни помещения в тях публична общинска собственост: административни сгради, детски градини, училища,
читалища, пенсионерски клубове, дом за стари хора и дневен център. След направено
задълбочено проучване на минималните разходи за добив, извозните разстояния ,
начина на транспорт, товаренето и разтоварването за отдел 123”ч”- пробирка 15% е
изчислена максимални конкурсна цена в размер на 56,00 лв. на плътен куб.м. без ДДС.
Б. Беров: Имате ли въпроси, изказвания, предложения? Няма.
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Б. Беров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-445/15.04.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Възлагане добива на стояща
дървесина на корен в подотдел 123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и
транспорт до обекти публична общинска собственост:
Гласували общо 3 общински съветници
3 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следните проекти за решения:
На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл. 10, ал.1, т.1 , чл12 , чл15,
ал.4, т.9, ал.9, т.1 и чл.71 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска
собственост и ползването на дървесни и недървесни продукти от тях и чл.27 от
Наредбата за реда за управление на горски територии- собственост на община
Априлци , Общински съвет Априлци реши:

1. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура чрез открит
конкурс за възлагане добива на стояща дървесина на корен в отдел
123”ч”,извоза но дървесината до временния склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост , в размер на 495 плътни куб. метра.

2.

Определя максимална конкурсна цена без ДДС на един плътен куб.
метър в размер на 56лв. без ДДС.

3. Критерии за класиране на офертите - най-ниска цена.
4. Добитата и извозена до временен склад дървесина да се използва за
задоволяване нуждите от дърва за огрев за отопление на сгради или
отделни

помещения

административни

в

сгради,

тях

-

публична

детски

градини,

общинска
училища,

собственост:
читалища,

пенсионерски клубове, дом за стари хора и дневен център.
Б. Беров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
Председател
Бранимир Беров

Протокол
Красимира Коева
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