ПРОТОКОЛ № 39
Днес, 28.02.2018 г. от 13.30 часа се проведе извънредно заседание на ОбС
Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Тихомир Колев ,
Бранимир Беров, Начо Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Тотю Ненов,
Стелиян Нунев, Младен Колев.
Отсъства: Пепа Колева
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци, Ваня Иванова
– Секретар на община Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми
господи кмет, гости откривам извънредното заседание на Общински съвет Априлци
на 28.02.2018г. при следния дневния ред:

1. Предложение ДП-254/26.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промяна на Решение №385 от Протокол №34 от 23.11.2017 г. на Общински
съвет Априлци
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува:
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.

С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение ДП-254/26.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна на Решение №385 от Протокол №34 от 23.11.2017 г. на
Общински съвет Априлци
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-254/26.02.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промяна на Решение №385 от Протокол №34 от 23.11.2017 г. на Общински
съвет Априлци
Инж. Д. Кокошаров: г-н Пелов заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници
предложението е относно Промяна на Решение № 385 от Протокол № 34 от
23.11.2017 г. на Общински съвет – Априлци. Ловчанска Света митрополия има
желание да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г., подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с
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поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно
наследство на селата” с проект за реставрация на храм „Света Параскева”, за
целта ОбС – Априлци, взе Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г.
за дарение на въпросния храм на Ловчанска Света митрополия. В точка трета
е определен слрок храмът да стане действащ и реставрирането му да завърши
до 31.12.2022 г.
Съгласно условията и изискванията на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 7.6 „Проучване и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природно наследство на селата”, оределеният срок за
реализиране на инвестициията трябва да бъде пронменен до 31.12.2025 г.
С оглед гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
П Р О Е К Т З А Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
Променя точка Трета от Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г.
както следва:
„Волята на дарителя е храма да стане действащ, реставрирането му да
завърши до 31.12.2025г. /т.е. всички ремонтни дейности да бъдат извършени и
пускане в експлоатация на обекта до 31.12.2025 г.”
Представеният от Кмета на Община Априлци проект на договора за дарение е
неразделна част от това Решение.

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. Гласуване поименно.
Предложение ДП-254/26.02.2018г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, който
е съгласен моля да гласува:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров – „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Тотю Ненов – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
9 „за”
0 „против”
1 „въздържали се”. Приема се
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 425
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет –
Априлци
РЕШИ:
Променя точка Трета от Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г.
както следва:
„Волята на дарителя е храма да стане действащ, реставрирането му да
завърши до 31.12.2025г. /т.е. всички ремонтни дейности да бъдат
извършени и пускане в експлоатация на обекта до 31.12.2025 г.”
Представеният от Кмета на Община Априлци проект на договора за
дарение е неразделна част от това Решение.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на договора за дарение на Едноетажна
сграда с идентификатор 52218.530.413.1.
Инж. Д. Кокошаров: Има ли други питания, изказвания? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: С това закривам извънредното заседание на Общински
съвет Априлци.

Председател
инж. Димитър Кокошаров

Протокол
Надя Берова

3

