Протокол
Днес 16.05.2017г. 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 – Стелиян Нунев, Мартин Пенков, Паулин Чорбаджийски,
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. „ОСЗГ”
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 – 182/10.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
2. Предложение ДП – 184/11.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в отдел 210”т”, извоз на
дървесина до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собсвеност.
3. Предложение ДП – 185/12.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
Бр.Беров: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма. Който е съгласен с така
предложения Дневен ред, 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 – 182/10.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
2. Предложение ДП – 184/11.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в отдел 210”т”,
извоз на дървесина до временен склад и транспорт до обекти публична общинска
собсвеност.
3. Предложение ДП – 185/12.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 182/10.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ).
Бр.Беров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов:Става въпрос за възстановяване на земи по чл.19, които са
собственост на общината. Започната е процедурата, собствениците на имота да си го
възстановят.
Бр.Беров: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с предложение ДП-182, 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 Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Общинският
съвет – Априлци
РЕШИ :
1.
ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Яким Стойков Бояджиев
ПИ с проектен идентификатор 52218.465.17 по КККР на град Априлци,
квартал Ново село с площ 1202 кв.м., с НТП „Пасище” в местността
„мах.Пунчевци”, актуван с АЧОС № 1446/05.05.2017 г.
2.
След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ
на ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде
заповед за отписване на частта от имота от актовите книги за общинска
собственост, съгласно чл.64, ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците
(наследниците),
или
на
негов
представител,
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс и служебно – на ОС”З”-Троян, ИРМ
Априлци.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП – 184/11.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Възлагане добива на стояща дървесина на корен в отдел 210”т”, извоз на
дървесина до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собсвеност
Бр.Беров: Давам думата на кмета.
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Д-р Мл.Пелов: И в първата комисия стана въпрос за това предложение. Искаме
да се отмени Решение №296 в частта му за този подотдел и да се вземе решение от
ОбС да добием дървесината за огрев за нуждите на общината. Предлагам за поголяма яснота в своето предложение ДП-184 следният текст да се промени: На
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.1 , чл.12, чл.15, ал.4, т.9, ал.9, т.1
и чл.71 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 и чл.27 от Наредбата
за реда за управление на горски територии – собственост на Община
Априлци Общински съвет Априлци реши:
1. Отменя свое Решение № 296/30.03.2017 г. в частта му за подотдел 210 „т” с
текст „ Възлага на кмета на община Априлци да проведе процедура за продажба
добива на стояща дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване и
сключи договор със спечелилия участник 2. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура чрез открит
конкурс за възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 210”т”,
извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична
общинска собственост, в размер на 93 плътни куб.м.
3. Определя максимална конкурсна цена без ДДС на един плътен куб.м. в размер
на 50,00 лв. без ДДС
4. Определя критерии за класиране на офертите – най ниска цена.
5.
Добитата и извозена до временен склад дървесина да се използва за
задоволяване нуждите от дърва за огрев за отопление на сгради или отделни
помещения в тях - публична общинска собственост: административни сгради,
детски градини, училища, читалища, дом за стари хора и дневен център
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.10, ал.1, т.1 , чл.12, чл.15, ал.4,
т.9, ал.9, т.1 и чл.71 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
и чл.27 от Наредбата за реда за управление на горски територии –
собственост на Община Априлци, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1. Отменя свое Решение № 296/30.03.2017 г. в частта му за подотдел 210 „т”,
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„ Възлага на кмета на община Априлци да проведе процедура за продажба
добива на стояща дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване
и сключи договор със спечелилия участник
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура чрез открит
конкурс за възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел
210”т”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти
публична общинска собственост, в размер на 93 плътни куб.м.
3. Определя максимална конкурсна цена без ДДС на един плътен куб.м. в
размер на 50,00 лв. без ДДС
4. Определя критерии за класиране на офертите – най ниска цена.
5. Добитата и извозена до временен склад дървесина да се използва за
задоволяване нуждите от дърва за огрев за отопление на сгради или
отделни помещения в тях - публична общинска собственост:
административни сгради, детски градини, училища, читалища, дом за
стари хора и дневен център

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП – 185/12.05.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд(ОПФ)
Бр.Беров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
Д-р Мл.Пелов: Отново Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.
Възстановяване на собственост на земи по чл.19.
Бр.Беров: Има ли питания и изказвания? Няма. Който е съгласен с Предложение
ДП – 185/12.05.2017г. 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. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с
§ 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Общинският съвет – Априлци
РЕШИ :
1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Мичо Пенков Горненски ПИ с
проектен
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идентификатор 52218.175.37 по КККР на град Априлци, квартал
Видима с площ 8825 кв.м., с НТП „Овощна градина” в местността
„Аврамовото”, актуван с АЧОС № 1436/05.05.2017 г.
2. След влизането в сила на Решението по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ на
ОС”З”-Троян, ИРМ Априлци, Кмета на община Априлци да издаде
заповед за отписване на частта от имота от актовите книги за
общинска собственост, съгласно чл.64, ал.1 от ЗОС.
Настоящото Решение да се връчи на един от собствениците
(наследниците), или на негов представител, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс и служебно – на ОС”З”Троян, ИРМ Априлци.

Бр.Беров: Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Председател
Бранимир Беров
Протокол
Кристина Колева
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