Протокол
Днес 16.01.2018г. 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,
Отсъстват: , Тотю Ненов– членове
Присъстват още – инж.Димитър Кокошаров – Председател на ОбС Арлилци,
Стелиян Нунев – общински съветник
Присъства още: Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, Тихомир
Кукенски - гражданин
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-243/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Учредяване безвъзмездно право на строеж с идентификатор
66771.501.418.2 на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
КИТКАТА"
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-243/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община

Априлци относно Учредяване безвъзмездно право на строеж с идентификатор
66771.501.418.2 на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА"

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-243/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Учредяване безвъзмездно право на строеж с идентификатор

66771.501.418.2 на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА"

1

Бр.Беров:Уважаеми съветници както видяхте преди малко кмета беше извикан
по спешност от Началника на РПУ Троян по неотложен въпрос. Тъй като вносителят на
предложението го няма предлагам, който е съгласен председателят на комисията да
докладва предложението, за да не осуетяваме работата на комисията. Имате ли други
мнения? Няма.Моля да гласуваме:
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0„въздържали се”. Приема се.

С това гласуване комисията прие:
Г-н Бранимир Беров – Председател на Постоянна комисия по териториално и
селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна
среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци да докладва
Предложение ДП-243/11.01.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Учредяване безвъзмездно право на строеж с идентификатор
66771.501.418.2 на СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
КИТКАТА"
Бр. Беров: Материалите са пред Вас. Всеки се е запознал с предложението. Да
поясня с две думи. Има решение на ОбС Априлци от преди една година по този въпрос,
но с течение на времето им се изисква определено решение по бланка която им е
изисквана в която да пише, че отстъпеното право на строеж е за 11 години.
Бр.Беров: Въпроси има ли? Няма.
Бр.Беров: Който е съгласен с предложение ДП-243, 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.37, ал.5 от ЗОС и чл.40 от
НРПУРОИ, Общинския съвет – Априлци
РЕШИ:
1. Да бъде учредено безвъзмездно право на строеж на СДРУЖЕНИЕ
"ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", ЕИК 176616985, върху 78,05 кв.м. за
построяване на втори етаж на сграда с идентификатор 66771.501.418.2 построена в
недвижим имот с идентификатор 66771.501.418 с Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)
по действащите КККР на село Скандалото, община Априлци;
2

2. Определя срок на правото на строеж 11 години от датата на подаване на
заявлението за подпомагане по Мярка 7.5. на ПРСР на МЗХ.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед и сключи договор за
учредяване безвъзмездно право на строеж за срок от 11 г. на СДРУЖЕНИЕ
"ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КИТКАТА", ЕИК 176616985;
4. Дава своето съгласие СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
КИТКАТА", да реализира учреденото право на строеж по одобрен инвестиционен
проект, за негова сметка и в ползва на Община Априлци.

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

Председател
Бранимир Беров
Протокол
Десислава Петровска
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