Протокол
Днес 22.08.2017г. 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.
Отсъстват: Тотю Ненов-член.
Присъстват още – Стелиян Нунев, Мартин Пенков, Паулин Чорбаджийски,
инж.Димитър Кокошаров
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Добромир
Теодосиев- Директор на Дирекция ФСДАПИО
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 – 214/14.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Процедура по допускане изработване на проект за Подробен
устройствен план-парцеларен /ПУП-ПП/ за „Външно електрозахранване” на
имот с идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на гр.Априлци,
представляващ незастроен терен, земеделска земя, местност „Аврамовото”, с
начин на трайно ползване – ливада с площ от 1705 кв.м. за изграждане на
„Базова станция № LOV 0108.A-Ostrec”, гр.Априлци

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 – 214/14.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Процедура по допускане изработване на проект за
Подробен устройствен план-парцеларен /ПУП-ПП/ за „Външно
електрозахранване” на имот с идентификатор 52218.157.11 по
кадастралната карта на гр.Априлци, представляващ незастроен терен,
земеделска земя, местност „Аврамовото”, с начин на трайно ползване –
ливада с площ от 1705 кв.м. за изграждане на „Базова станция № LOV
0108.A-Ostrec”, гр.Априлци
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП – 214/14.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Процедура по допускане изработване на проект за Подробен устройствен
план-парцеларен /ПУП-ПП/ за „Външно електрозахранване” на имот с
идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на гр.Априлци, представляващ
незастроен терен, земеделска земя, местност „Аврамовото”, с начин на трайно
ползване – ливада с площ от 1705 кв.м. за изграждане на „Базова станция № LOV
0108.A-Ostrec”, гр.Априлци
Бр.Беров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Това е парцеларен план. Имот, който сме продали на МТЕЛ,
местност „Аврамовото”, за изграждането на мачта за по-качествен сигнал в региона.
Става дума за линейна инфраструктура. Има скица. Съгласно ЗУТ, предложението е
издържано, отговаря на изискванията.
Бр.Беров: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с предложение ДП-214, 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 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка
с чл.59, ал.1; чл.110, ал.1, т.5, чл. 125, ал. 1 от ЗУТ предлагам на Общински съвет
да
РЕШИ:
Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелно електрозахранване НН към
поземлен имот с идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на гр.
Априлци за изграждане на „Базова станция №LOV 0108. A-Ostrec”, гр. Априлци
през поземлен имот с идентификатор 52218.175.29 по кадастралната карта на гр.
Априлци, представляващ селскостопански, горски, ведомствени и местни пътища
- публична общинска собственост с дължината от 128.45м.
1. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен
план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за „Външно електрозахранване”, на имот с
идентификатор идентификатор 52218.175.29 по кадастралната карта на гр.
Априлци, с дължината от 128.45м.
2. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе всички предвидени
процедури по одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП2

ПП/ за „Външно електрозахранване”, на имот с идентификатор идентификатор
52218.175.29 по кадастралната карта на гр. Априлци.
3. След провеждане на всички процедури, предвидени в ЗУТ и приемане
на проекта за подробен устройствен план от ОЕСУТ при Община Априлци, в
едномесечен срок да се подготви доклад на Кмета до общински съвет за
одобряване на проекта по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.
4. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички
действия за правилното и законосъобразно процедиране.

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

Председател
Бранимир Беров

Протокол
Кристина Колева
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