Протокол
Днес 19.09.2017г. 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, Паулин Чорбаджийски, инж.Димитър
Кокошаров
Присъства още: Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Ваня ИвановаСекретар на община Априлци
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-219/29.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ)
реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.)
2. Предложение с Вх.№
519/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров–
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2017г.- юни
2017г.

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-219/29.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
(ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.)
2. Предложение с Вх.№
519/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров–
Председател на Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на
Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2017г.юни 2017г.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-219/29.08.2017г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2,
т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
(ДВ, бр.62 от 2010г.)
Бр.Беров: Давам думата на д-р Младен Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Това са земите от общинския поземлен фонд. Става дума за
махала „Чоповци”.Кадастралният номер е 52218.122.87. Образувана е преписка.
Бр.Беров: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с предложение ДП-219, 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 Димитър Христов Георгиев ПИ с
проектен идентификатор 52218.122.87 по КККР на гр.Априлци, кв.Зла река с
площ 261 м2, с НТП „Нива” в местността „Чоповци”, актуван с АЧОС №
1845/23.08.2017 г. и представлява имот с проектен идентификатор 52218.122.87,
съгласно скица-проект № 15-351463-24.07.2017 г. на СГКК-Ловеч .
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.
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение с Вх.№ 519/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров– Председател на
Общински съвет Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода януари 2017г.- юни 2017г.
Бр.Беров: Давам думата на инж.Димитър Кокошаров.
Инж.Д.Кокошаров: : При извършване на дейността си през отчетния период
общински съвет прие различни по видове и правна същност актове-наредби и решения,
класифицирани по своята правна същност на административни актове, нормативни
актове. Класификация би могла да бъде извършена и според сферите на дейност, които
регулират актовете на общински съвет, съгласно разпоредбата на чл.17 от ЗМСМА.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общински
съвет Априлци и неговите постоянни комисии. През периода януари 2017г. - юни
2017г. Общински съвет Априлци проведе 6 /шест/ редовни и 2 /две/ извънредни
заседания. Бяха приети 91 броя решения. Нито едно от проведените заседания не е
отложено поради липса на кворум или други причини. Имаме дело в момента във
Висшия административен съд за 17.09.2018г. за Наредбата за управление на общинска
собственост. С гласуването на Наредба 16 и Наредбата за рекламата , спряхме всички
дела, които заведе прокуратурата срещу нас. Имаме преписки до Прокуратурата и само
едно върнато решение от областната администрация. Очаквам този отчет да бъде
допълнен от вас.
Бр.Беров: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с предложение с Вх.№
519/05.09.2017г. от инж.Димитър Кокошаров, 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.23, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общинския съвет Априлци
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода януари 2017 г. - юни 2017 година за сведение. – Приложение №1
2. Приложение № 2 е неразделна част от настоящото решение.
Бр.Беров: Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Председател
Бранимир Беров
Протокол
Кристина Колева
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