Протокол
Днес 21.03.2017г. 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, Начо
Начев, Младен Колев – членове.
Отсъства: Тотю Ненов-член.
Присъстват още – Камен Славов, Мартин Пенков, Паулин Чорбаджийски,
Стелиян Нунев, инж.Димитър Кокошаров
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Стела Драганова
– Зам.кмет на община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, Бойко
Митев – сп. „Общински имоти, земи и гори”, Аделина Балджиева – ст. спец. „Екология
и Инспекторат”
Бр.Беров: Уважаеми колеги, 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.
Бр.Беров: Представям Ви проекта за дневен ред :
1. Предложение ДП – 161/24.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отчет на Общинска програма за опазване на околната среда и
Общинска програма за управление на отпадъците
2. Предложение ДП – 162/08.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот
3. Предложение ДП – 163/10.03.2017г. 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 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлен
имот с идентификатор 52218.822.486 по кадастралната карта на гр.Априлци,
местност „Ломът-Илчовото” , във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди
4. Предложение ДП – 165/16.03.2017г. 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 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлен
имот с идентификатор 52218.794.4 по кадастралната карта на гр.Априлци,
местност „Сенковица-Кольовийно, във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди
5. Предложение ДП – 164/10.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Информация за изпълнение на Краткосрочна програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива и
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Община Априлци
6. Писмо с Вх.№ 367/17.03.2017г. от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян
относно Борбата с престъпността, осигуряване на обществения ред и
безопасност на движението на територията на Община Априлци през 2016г.
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Бр.Беров: Като допълнение към дневния ред има две предложения. Първото е
Предложение ДП-166/20.03.2017г. относно Извършване на санитарни сечи и
продажбата на стояща дървесина на корен в имоти частна общинска собственост
на община Априлци, предлагам да бъде включено като т.7 от дневния ред. Който е
съгласен , моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

Бр.Беров: Второто е Предложение ДП-167/20.03.2017г. относно Придобиване
собственост върху язовир в община Априлци , предлагам да бъде включено като т.8
от дневния ред. Който е съгласен , моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Бр.Беров: Който е съгласен с така предложения Дневен ред с допълненията към
него, моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП – 161/24.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отчет на Общинска програма за опазване на околната
среда и Общинска програма за управление на отпадъците
2. Предложение ДП – 162/08.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот
3. Предложение ДП – 163/10.03.2017г. 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 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за
поземлен имот с идентификатор 52218.822.486 по кадастралната карта на
гр.Априлци, местност „Ломът-Илчовото” , във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
4. Предложение ДП – 165/16.03.2017г. 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 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за
поземлен имот с идентификатор 52218.794.4 по кадастралната карта на
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5.

6.

7.

8.

гр.Априлци, местност „Сенковица-Кольовийно, във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Предложение ДП – 164/10.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Информация за изпълнение на Краткосрочна програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива и Дългосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци
Писмо с Вх.№ 367/17.03.2017г. от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян
относно Борбата с престъпността, осигуряване на обществения ред и
безопасност на движението на територията на Община Априлци през
2016г.
Предложение ДП-166/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община
Априлци относно Извършване на санитарни сечи и продажбата на стояща
дървесина на корен в имоти частна общинска собственост на община
Априлци
Предложение ДП-167/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община
Априлци относно Придобиване собственост върху язовир в община
Априлци

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 161/24.02.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Отчет на Общинска програма за опазване на околната среда и Общинска
програма за управление на отпадъците
Бр.Беров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Отчет на Общинска програма за опазване на околната среда и
Общинска програма за управление на отпадъците. Аделина Балджиева ще докладва по
въпроса.
Ад. Балджиева: Уважаеми 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.
В тази връзка предлагам на Общински Съвет Априлци На основание чл.21, ал.1, т.24 от
ЗМСМА Общински съвет Априлци приема годишния отчет на Общинска програма за
опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците за 2016 год. Към
предложението е прикрепен и самият отчет , той е подробен от всички дейности,които
са заложени в двете програми.
Бр.Беров: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с предложението, моля да
гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема годишния отчет на Общинска програма за опазване на околната среда и
програма за управление на отпадъците за 2016 год.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП – 162/08.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот
Бр.Беров: Давам думата на кмета.
Д-р Мл.Пелов: Уважаеми общински съветници, това предложение касае училището в Зла
река. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от Закона за общинската

собственост, чл.3 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Априлци 1. Обявява за
частна общинска собственост - Застроен урегулиран поземлен имот включен в УПИ
І-87, кв. 9, с идентификатор 52218.512.12, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “За друг
обществен обект, комплекс”, с площ от 9116 кв.м., по КККР на гр. Априлци, кв. Зла
река, обл. Ловеч, застроен с: Масивна 2 етажна сграда за образование, с
идентификатор 52218.512.12.1, със застроена площ 356 кв.м., построена през 1966
година, полу масивна 2 етажна сграда за образование, с идентификатор
52218.512.12.2 със ЗП 401 кв.м., построена през 1942 година и масивна 1 етажна
сграда за образование, с идентификатор 52218.512.12.3 със ЗП 27 кв.м., построена
през 1966 година. 2. Промяната на собствеността от публична в частна да се отрази
с утвърждаването на нов акт за частна общинска собственост.
Бр.Беров: Въпроси има ли? Няма.
Бр.Беров: Който е съгласен с предложението на кмета, моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
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 ЗМСМА, чл.6 ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.3 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост - Застроен урегулиран поземлен
имот включен в УПИ І-87, кв. 9, с идентификатор 52218.512.12, с ТПТ
“Урбанизирана”, с НТП “За друг обществен обект, комплекс”, с площ от
9116 кв.м., по КККР на гр. Априлци, кв. Зла река, обл. Ловеч, застроен с:
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Масивна 2 етажна сграда за образование, с идентификатор 52218.512.12.1,
със застроена площ 356 кв.м., построена през 1966 година, полу масивна 2
етажна сграда за образование, с идентификатор 52218.512.12.2 със ЗП 401
кв.м., построена през 1942 година и масивна 1 етажна сграда за
образование, с идентификатор 52218.512.12.3 със ЗП 27 кв.м., построена
през 1966 година.
2. Промяната на собствеността от публична в частна да се отрази с
утвърждаването на нов акт за частна общинска собственост

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 163/10.03.2017г. 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 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 52218.822.486 по
кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Ломът-Илчовото” , във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Д-р Мл.Пелов: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен
план от Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор
52218.822.486 по кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Ломът-Илчовото” , във
връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Хората
искат да строят, това е.
Бр.Беров: Има ли питания и изказвания? Няма. Който е съгласен с Предложение
ДП – 163/10.03.2017г. от дневния ред, моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
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/, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.3,
чл.18 и чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, ал.1 и
ал.2 от Правилник за приложение на Закона за опазване на земеделските земи/
ППЗОЗЗ/, Общински съвет Априлци

РЕШИ:
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1.Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
52218.822.486
по кадастралната карта на кв.Острец, гр.Априлци, земеделска
земя-ливада, собственост на Стефан Иванов Стефанов, съгласно нотариален акт
№176,том I, нот.дело №131, вписан с вх.рег.№ №304/ 2014г. на Служба по
вписвания гр.Троян, като имота се отрежда „За жилищно строителство”, съгласно
техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя, 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.
2.Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя като ограничителната линия на застрояване
към полски път с идентификатор 52219.922.97 се установи на разстояние 4,5м от
него на основание чл.60 от ЗУТ.
3.При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, 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.
4.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.
5.В случай, че довеждащата инфраструктура преминава през земеделска или
горска територии, да се проведе съответната процедура за трасетата /при
необходимост/.
6.Проектът да е придружен с решение по чл.93, ал.3 от ЗООС за
необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ гр.Плевен и оценка за
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно
чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.
7.Изработването на ПУП да бъде за сметка на заинтересуваните лица /чл.124а,
ал.5 от ЗУТ/.
8.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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП – 165/16.03.2017г. 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 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 52218.794.4 по
кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Сенковица-Кольовийно, във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Бр.Беров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл.Пелов: Предложението е аналогично на предходното.
Бр.Беров: Питания, мнения ? Няма. Който е съгласен с ДП-165, моля да гласува:
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Гласували общо 4 общински съветника
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/, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.3,
чл.18 и чл.21, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.28, ал.1 и
ал.2 от Правилник за приложение на Закона за опазване на земеделските земи/
ППЗОЗЗ/, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
52218.794.4 по кадастралната карта на кв.Острец, гр.Априлци, земеделска земяливада, собственост на Стелиян Николаев Андреев, съгласно нотариален акт
№№151,том VIII, нот.дело №1734, вписан с вх.рег.№ 2325/2004г на Служба по
вписвания гр.Троян, като имота се отрежда „За жилищно строителство”, съгласно
техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ, съставено от възложителя, 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.
2.Одобрява техническо задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя .
3.При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, 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.
4.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.
5.В случай, че довеждащата инфраструктура преминава през земеделска или
горска територии, да се проведе съответната процедура за трасетата /при
необходимост/.
6.Проектът да е придружен с решение по чл.93, ал.3 от ЗООС за
необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ гр.Плевен и оценка за
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно
чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.
7.Изработването на ПУП да бъде за сметка на заинтересуваните лица /чл.124а,
ал.5 от ЗУТ/.
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8.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 – 164/10.03.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Информация за изпълнение на Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива и Дългосрочна
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Априлци
Бр.Беров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: Предложението е относно изпълнение на Краткосрочна
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци. В съответствие с
разпоредбите на чл.10, ал.3 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/,
приложено Ви предоставяме попълнена форма за предоставяне на информация от
кметовете на общини, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗЕВИ за 2016 година, относно
изпълнението на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива и Дългосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци,
приети с Решение № 439 от Протокол № 55/30.09.2014г. на ОбС Априлци. Аделина
Балджиева ще докладва.
Ад. Балджиева: Агенцията за устойчиво енергийно развитие / АУЕР / , съгласно
закона за енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива, всяка община е
длъжна да работи по краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива . Нашата е с период от 2014г -2017 г и
Дългосрочна програма с 10-годишен период. Двете програми са приети с решение
№439 от Протокол № 55/30.09.2014г. на ОбС Априлци. Съгласно законовите
изисквания е необходимо всяка година на сайта на АУЕР са публикувани тези форми
на отчет, които се предоставят на областния управител , директора на агенцията и
ОбС,който е приел програмите. В случая ние през 2016 г не сме изпълнявали проект в
тази посока, дадени са да се видят евентуални мерки ,които могат да бъдат заложени за
следващата година или за текущия период.
Ст.Нунев: Как се изчислява биодизела, в това число в общия дизел ?
Ад. Балджиева: Въвежда се в системата и автоматично се изчислява по процента
на биогоривата.
Бр.Беров: Изказвания има ли ? Няма.
Бр.Беров: Който е съгласен с предложението, моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема предоставената информация, относно изпълнението на Краткосрочна
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци за 2016г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Писмо с Вх.№ 367/17.03.2017г. от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян относно
Борбата с престъпността, осигуряване на обществения ред и безопасност на
движението на територията на Община Априлци през 2016г.
Бр.Беров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл.Пелов: На заседанието ще докладва, тъй като е за информация.
Инж.Д.Кокошаров: Госпожа Петкова- Началник на РПУ Троян ще присъства на
заседанието на ОбС на 30.03.2017г.
ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-166/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община Априлци
относно Извършване на санитарни сечи и продажбата на стояща дървесина на корен
в имоти частна общинска собственост на община Априлци
Д-р Мл.Пелов: Б.Митев е тук ,той ще докладва по предложението.
Б.Митев: Както е описано в предложението през лятото на 2016г. няколко
подотдела иглолистни насаждения от горските територии собственост на Община
Априлци частично или изцяло бяха нападнати от вредителя върхов корояд.След
извършване проверка на място на нападнатите иглолистни насаждения от страна на
общинска администрация и представител на РДГ – Ловеч, бяха изготвени документи за
съгласуване и одобряване от РИОС-Плевен и РДГ – Ловеч за извършване на санитарни
сечи в подотделите за предотвратяване на разпространяването на вредителя. Към
днешна дата документите са съгласувани и одобрени от РИОС-Плевен и РДГ-Ловеч, в
последствие са маркирани. На база на маркирацията е изготвено опис Приложение №1л
Най-важното е , че тези санитарни сечи трябва да бъдат проведени до края на месец
юни, преди настъпването на лятото. Дърветата до края на месец юни трябва да бъдат
отсечени, извозени и премахнати от района.
Нападнати са от корояд и е
регламентирано в Закона , че сечите трябва да бъдат извършени спешно . Това е.
Инж.Д.Кокошаров: Как ще плащат като спечелят търга?
Б.Митев: Предстои да бъде изготвена тръжна документация. За всеки
сортимент ще се заплаща както е записано по колона.
Инж.Д.Кокошаров: Ще се заплаща по сортимент по превозния билет.
Б.Митев: Така е.
Инж.Д.Кокошаров: Но това трябва да го запишете, че не е по средна цена.
Б.Митев: Средната цена фигурира само в колона 13.
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Инж.Д.Кокошаров: Петметровата суровина се качва в по-горна кубатура. Ако
4м е 26 куб.см. , 5 м. ще бъде около 32 куб.см. Как ще се заплаща?
Б.Митев:Преди си имаше специален разред, трупи 5м., 4м., сега не знам как е с
таблетите.
Инж.Д.Кокошаров: Това означава , че петметровите ще се качат в по-горна
кубатура и ще плащат повече…
Б.Митев: Би следвало като се измери дължината и дебелината в средата .. се
променя кубатурата. Това е въпрос на експедицията. Не съм запознат.
Ст.Нунев: Има ли опасност от заразяване на други дървета?
Б.Митев: Има, да. Най-вероятно са заразени и съседните.
Ст.Нунев: Какви мерки са взети тогава?
Ст.Нунев: Сигнализирано ли е на тях ?
Ад.Балджиева: Да.
Инж.Д.Кокошаров: Трябва да се покаже, че има повече от 10 % заболяемост.
Ст.Нунев: И какви мерки се взимат за това?
Ад.Балджиева: Унищожаване, сеч…
Инж.Д.Кокошаров: В естествено залесилите се гори почти такова нещо няма.
Бр.Беров: Изказвания има ли ? Няма.
Бр.Беров: Който е съгласен с предложение ДП – 166 , моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
3 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.6 от Закона за
общинската собственост, чл.111 и чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.46, т.1
и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях,
Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Да се проведат санитарни сечи в подотдели попадащи в имоти частна
общинска собственост и в ПИ с идентификатор 52218.512.223 съгласно
Приложение 1 .
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за продажба
на стояща дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване и сключи
договор/и/ със спечелилия /те/ участник /ци/ за подотдели: 210”т”, 202”ж”, 114”в2”,
114”д2”, 114”е2”, 55”а” и в ПИ с идентификатор 52218.512.223
-

За подотдели: 114”в2”, 114”д2”, 114”е2”е” - се подава общо предложение за
участие в публичния търг

3. Определя начални тръжни цени без ДДС по дървесни видове и сортименти
съгласно колони 6, 9, 12, 18, 21, 24 и 27, на един плътен куб.м. и на целия
подотдел/подотдели съгласно колони 33 и 34 от Приложение 1.
П
риложение 1 е неразделна част от това Решение.
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ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП-167/20.03.2017г. от д-р Младен Пелов- Кмет на община Априлци
относно Придобиване собственост върху язовир в община Априлци
Бр.Беров: Давам думата на д-р Мл.Пелов.
Д-р Мл.Пелов: Тук става въпрос община Априлци да се актува като общинска
собственост яз.”Черешов дол”.Всичко е описано в материалите, които са предоставени.
Има желание на риболовната дружинка да им го отдадем в последствие.
Ст.Нунев: Важно е да се знае каква ще е идеята до края..
Д-р Мл.Пелов: Има продължение на язовира. Другите имоти.. ще бъдат заляти ,
но това ще е в зоната на язовира. Според мен ,няма да има никаква необходимост ние
да обезщетяваме хората. Можем да придобием имот при узаконяване на стената. Тя
трябва да се заснеме и да се отрази, защото язовира е стената , изпусквателя и водната
плоча. Тези имоти няма да ги отнемем от хората, част от тях се заливат. Язовирът вече
е източен, основният изпусквател работи. В категорията, в която е сега може да бъде
завиряван и използван. Идеята е да се съхрани, там може да се развият атракциони , би
могъл да се разработи районът. В момента там е неизползваем имот. Самият водосбор е
много малък. Колкото и интензивен валеж да има, той не може да създаде никакъв
проблем. Самата стена в областта на преливникът е скала. Тя не може да се разруши.
Временният изпусквател остава и работи , за да не върви вода без преливник. Това го
прави още по-безопасен. В нито един момент язовирът не може да прелее. Имат
изисквания, относно стената ,която трябва да бъде заскалена, т.е . да се залее с бетон.
Това са изискванията, които не са толкова големи към самата стена. Те дори я описват с
размери, които не са реални.
Бр.Беров: Въпроси има ли ? Няма.
Бр.Беров: Който е съгласен с предложение ДП – 167 , моля да гласува:
Гласували общо 4 общински съветника
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 ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС и чл.5 от
НРПУРОИ, Общински съвет Априлци

РЕШИ:
1. Изразява съгласие за придобиване право на собственост върху
язовир „Черешов дол”, както и имоти и части от тях, попадащи в чашата
на язовира;
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да предприеме всички
необходими правни и технически действия за придобиване право на
собственост върху язовир „Черешов дол”.
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Бр.Беров: Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Председател
Бранимир Беров
Протокол
Кристина Колева
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