Протокол
Днес 15.02.2018г. 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: Тихомир Колев – секретар, Начо Начев, Младен Колев, Тотю
Ненов- членове
Отсъства: Бранимир Беров – председател
Присъстват още – инж.Димитър Кокошаров – Председател на ОбС Априлци,
Паулин Чорбаджийски, Стелиян Нунев – общински съветник
Присъства още: д-р Младен Пелов – кмет на Община Априлци, Ваня Иванова –
Секретар на община Априлци
Т. Колев: 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.
Т. Колев: Представям Ви проекта за дневен ред :
1. Предложение с изх. № 618/09.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно отмяна на член 17, ал. 1, т. 8 Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при Община Априлци
2. Предложение с изх. № 622/12.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите
комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.
3. Предложение ДП-249/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
4. Предложение ДП-251/07.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне за безвъзмездно управление на „Български пощи” ЕАД н
помещение – чакалня в размер на 15 кв.м. находящо се в сграда с идентификатор
52218.547.442.1 – частна общинска собственост.
5. Доклад ДП-250/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на подробен устройствен план: парцеларен план /ПУП-ПП/ за
трасе на кабелно електрозахранване НН към поземлен имот с идентификатор
52218.175.11 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.
6. Справка с вх. № 609/30.01.2018 г. от гл. инспектор Радостина Петкова – Началник на
РУ-Троян относно Дейността на участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2017 г.
Т. Колев: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма.
Гласували общо 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
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0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с изх. № 618/09.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно отмяна на член 17, ал. 1, т. 8 Правилника
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
2. Предложение с изх. № 622/12.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров –
Председател на ОбС Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет
Априлци и неговите комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.
3. Предложение ДП-249/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
4. Предложение ДП-251/07.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Предоставяне за безвъзмездно управление на „Български пощи”
ЕАД н помещение – чакалня в размер на 15 кв.м. находящо се в сграда с
идентификатор 52218.547.442.1 – частна общинска собственост.
5. Доклад ДП-250/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Одобряване на подробен устройствен план: парцеларен план /ПУП-ПП/ за
трасе на кабелно електрозахранване НН към поземлен имот с идентификатор
52218.175.11 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.
6. Справка с вх. № 609/30.01.2018 г. от гл. инспектор Радостина Петкова –
Началник на РУ-Троян относно Дейността на участък – гр. Априлци към РУ –
Троян през 2017 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение с изх. № 618/09.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно отмяна на член 17, ал. 1, т. 8 Правилника за организацията
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация при Община Априлци
Т. Колев: Давам думата на г-н Кокошаров.
Инж. Д. Кокошаров: Един член от правилника противоречи на закона.
Прокуратурата в Ловеч заведе дело пред Административният съд. Аз Ви предлагам да
го отменим, за да няма последствия.
Т. Колев: Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложение с изх. №
618/09.02.2018 г. , 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.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Априлци
РЕШИ:
Отменя чл. 17, ал..1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация при Община Априлци
Чл.17, ал.(1): „Председателят на Общинския съвет”:
„т. 8: упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за
издръжка на общинския съвет.”

ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение с изх. № 622/12.02.2018 г. от инж. Димитър Кокошаров – Председател
на ОбС Априлци относно Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и
неговите комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.
Т. Колев: Давам думата на инж. Димитър Кокошаров
Инж. Д. Кокошаров: На всеки шест месеца се изготвя отчет за дейността на
общинския съвет. За шест месеца се променени пет наредби.
Т. Колев: Имате ли въпроси ?Няма. Който е съгласен с предложение с изх. №
622/12.02.2018 г., 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 да обсъди и вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
периода юли 2017 г. - декември 2017 година за сведение. – Приложение
№1
2. Приложение № 2 е неразделна част от настоящото решение.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-249/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.
Т. Колев: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Предоставен е годишния отчет на комисията. Обществените
възпитатели не се променят, секретаря на комисията остава същия. По закон
председател на комисията е заместник кмета. Нашия заместник кмет напусна и това
място е вакантно. Комисията функционира и се събира при наличието на проблеми с
децата които са в средното училище.
Т. Колев: Имате ли въпроси ?Няма. Който е съгласен с предложение ДП249/05.02.2018г., 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 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
1. Приема годишен отчет на Местната комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни в община Априлци за 2017 г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение ДП-251/07.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Предоставяне за безвъзмездно управление на „Български пощи” ЕАД н
помещение – чакалня в размер на 15 кв.м. находящо се в сграда с идентификатор
52218.547.442.1 – частна общинска собственост.
Т. Колев: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Става въпрос за сградата в кв. Видима. Към настоящия момент
се помещават в стая на втория етаж. Гражданите които ползват услугите на пощата са
възрастни хора и идеята им е да вземат тази стая от 15 кв.м., която е на приземния
етаж.
Т. Колев: Имате ли въпроси ?Няма. Който е съгласен с предложение ДП251/07.02.2018г., 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. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 30 от
Закона за пощенските услуги и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване ,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
1.
Да бъде предоставено за безвъзмездно право на управление за срок от
10 години на „Български пощи” ЕАД помещение /бивша чакалня/ в размер на 15
кв.м., находящо се на първия етаж в 2 /две/ етажна сграда актувана с акт за частна
общинска собственост № 58/24.04.1997 г. с идентификатор 52218.547.442.1,
предназначение “Сграда на съобщенията”, със застроена площ от 179 кв.м., по
КККР на град Априлци, кв.Видима, ул.”Ботев връх” № 58, одобрени със Заповед
№ РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК, изменени с
със Заповед № КД-14-11-100/26.05.2009 г. на Началник СГКК-Ловеч..
2.
Възлага на Кмета на Община Априлци да издаде заповед за
учредяване безвъзмездно право на управление и сключи договор с „Български
пощи” ЕАД при следните минимални условия:
- „Български пощи” ЕАД се задължава да заплаща за своя сметка разходите
по отстраняване на всички дребни поправки, отнасящи се до повреди,
които се дължат на обикновеното потребление на помещението.
- „Български пощи” ЕАД се задължава да заплаща всички консумативни
разходи по ползването на помещението (ел. енергия, вода, телефон и др.)
- „Български пощи” ЕАД се задължава да захрани помещението с ел.енергия
от съществуващата в сградата партида на дружеството.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Доклад ДП-250/05.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно
Одобряване на подробен устройствен план: парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на
кабелно електрозахранване НН към поземлен имот с идентификатор 52218.175.11
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.
Т. Колев: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Строително разрешение за самата постройка имат, но все още не
могат да вземат за трасето на кабела, тъй като по закон повторно трябва да влезе в
Общински съвет след като се е произнесла комисията по земеделие. След като имат
положително становище от Общински съвет отново ще се обяви, ще изтекат 14
дневните срокове и едва тогава вече ще може да им се издаде разрешение за право на
прокопаване и поставяне на кабела който да захрани с ел. енергия парцелата за която
вече има строително разрешение.
Т. Колев: Имате ли въпроси ?Няма. Който е съгласен с предложение ДП250/05.02.2018г., 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. 129, ал.1 от ЗУТ, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.
132, ал.1, т.2 от ЗУТ предлагам на Общински съвет да
РЕШИ:
1.Одобрява представения проект за Подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелно електрозахранване НН към
поземлен имот с идентификатор 52218.175.11 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.
2.Решението на Общински съвет Априлци да се изпрати в седемдневен
срок за обнародване в държавен вестник, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци изпълнението на всички
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Априлци за
сведение и изпълнение.
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Справка с вх. № 609/30.01.2018 г. от гл. инспектор Радостина Петкова – Началник на
РУ-Троян относно Дейността на участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2017 г.
Т. Колев: Който е съгласен да приемем Справка с вх. № 609/30.01.2018 г. от гл.
инспектор Радостина Петкова – Началник на РУ-Троян относно Дейността на участък –
гр. Априлци към РУ – Троян през 2017 г. за сведение, 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 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
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РЕШИ:
Приема справка от Радостина Петкова – Началник РУ-Троян относно Дейността
на участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2017 г.
Т. Колев: Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Секретар
Тихомир Колев
Протокол
Десислава Петровска
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