ПРОТОКОЛ № 48

Днес, 27.09.2018 г. от 13.30 часа се проведе редовно заседание на ОбС Априлци.
Присъстват – инж. Димитър Кокошаров, Мартин Пенков, Бранимир Беров,
Тихомир Колев, Начо Начев, Паулин Чорбаджийски, Камен Славов, Стелиян Нунев,
Младен Колев, Пепа Колева
Отсъства: Тотю Ненов
Присъстват още: д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци, Владимир
Станев – Кмет на кметство с. Велчево, Мария Попова – кметски наместник на с.
Скандалото, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, Добромир Теодосиев –
директор на дирекция „ФСДАПИО”
Инж. Д. Кокошаров: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми господа общински
съветници, Кмет на кметство, кметски наместник, представители на общинска
администрация, откривам редовното заседание на Общински съвет Априлци на
27.09.2018г.
Постъпили са две нови предложения от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци. Едното е Предложение ДП-407/26.09.2018г. относно Свикване на Общо
събрание на акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч, а другото Предложение ДП408/26.09.2018г. 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 2010 г.).
Внесено е и становище от Владимир Станев – Кмет на кметство с. Велчево
във връзка с предложение ДП-399/15.08.2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения, които да влязат в дневния
ред? Няма.
Инж. Д.
407/26.09.2018г..

Кокошаров:

Г-н

Пелов,

заповядайте

по

предложение

ДП-

Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Свикване на
Общо събрание на акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч. На 22 октомври 2018 г. от
11:00 ч. в гр. Ловеч, ул. „Търговска”, № 29, зала „Тържествена” на Община Ловеч ще
се проведе Общо събрание на акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч при следния
дневен ред:
1. Вземане на решение за провеждане на конкурсни процедури за членове на
Съвета на директорите на „В и К” АД – гр. Ловеч и изтичане на срока на
договорите за възлагане на управлението на настоящите членове на Съвета на
директорите.
2. Възлагане на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да
проведе процедури за членове на Съвета на директорите на дружеството.
3. След провеждане на конкурсните процедури и одобряване на кандидатите да
бъде свикано Общо събрание на акционерите на дружеството за избора на
спечелилите конкурса лица за членове на Съвета на директорите и
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упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да
сключи договори с тях за възлагане на управлението на „В и К” АД – гр. Ловеч.
4. Разни.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви. Имате ли изказвания или въпроси по това
предложение? Няма. В режим на гласуване сме, Предложение ДП-407/26.09.2018г. да
влезе в Дневния ред:
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов заповядайте по предложение ДП408/26.09.2018г..
Д-р М. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е 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 2010 г.). Това е стандартна процедура. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря Ви. Имате ли изказвания или въпроси по това
предложение? Няма. В режим на гласуване сме, Предложение ДП-408/26.09.2018г. да
влезе в Дневния ред на заседанието:
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други предложения, които да влязат в Дневния
ред?
Инж. Д. Кокошаров: Заповядайте, г-н Пенков.
М. Пенков: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, Кмет на кметство, кметски
наместници, общинска администрация, искам да обърнем внимание на т.5 от дневния
ред: Предложение ДП-403/12.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 956/27.08.2018 г. от Стефан Йонков Стефанов за
отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Александър Стефанов Стефанов
за присъдена златна лира на национален конкурс. По време на заседанието на
комисията по БФ разгледахме тази точка и г-н Кокошаров предложи самото
предложение да бъде от ръководителя на групата на детето - Милена Илева. От 5
гласували общински съветника имаме 5 „за” и приехме предложението. Към днешна
дата няма предложение от ръководителя, така че предлагам тази точка да отпадне от
днешния дневен ред и да влезе за следващото заседание.
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Инж. Д. Кокошаров: Благодаря, г-н Пенков. Имате ли изказвания или въпроси
по тази точка? Няма. В режим на гласуване сме, от дневния ред да отпадне
Предложение ДП-403/12.09.2018г.:
Гласували 10 общински съветника
6 „за”
0 „против”
4 „въздържали се”. Приема се.

Инж. Д. Кокошаров: Зачитам проекта за дневния ред с допълненията:
1. Информация с вх. №770/01.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г. към
30.06.2018г.
2. Предложение ДП-401/13.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на общински план за младежта за 2018г.
3. Писмо с вх. № 769/16.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова
Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
4. Писмо с вх. №773/22.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова
Симеонова относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
5. Писмо с вх. №787/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №999/05.09.2018 г. от Зорница Альошева
Момчилова относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено
дете.
6.

Предложение ДП-405/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Участие и членство на Община Априлци в Организацията за
управление на Старопланински туристически район.

7. Предложение ДП-398/31.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
8. Предложение ДП-400/02.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
9. Предложение ДП-399/15.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба или отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост в село Велчево.
10. Предложение ДП-404/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И
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52218.546.390 В УПИ IV, кв. 53, гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец.
11. Предложение ДП-406/17.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажбата на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци.
12. Предложение ДП-407/26.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Свикване на Общо събрание на акционерите на „В и К” АД –
гр. Ловеч.
13. Предложение ДП-408/26.09.2018г. 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 2010 г.).
14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли въпроси относно дневния ред? Няма. В режим на
гласуване сме за така предложеният Дневен ред:
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1.

Информация с вх. №770/01.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на
община Априлци относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г.
към 30.06.2018г.

2. Предложение ДП-401/13.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Приемане на общински план за младежта за 2018г.
3. Писмо с вх. № 769/16.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова
Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
4. Писмо с вх. №773/22.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова
Симеонова относно отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
5. Писмо с вх. №787/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Заявление с вх. №999/05.09.2018 г. от Зорница Альошева
Момчилова относно отпускане на еднократна финансова помощ за
новородено дете.
6.

Предложение ДП-405/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Участие и членство на Община Априлци в
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Организацията за управление на Старопланински туристически район.
7. Предложение ДП-398/31.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба на поземлен имот – частна общинска
собственост.
8. Предложение ДП-400/02.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
9. Предложение ДП-399/15.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажба или отдаване под наем на имот – частна
общинска собственост в село Велчево.
10. Предложение ДП-404/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И
52218.546.390 В УПИ IV, кв. 53, гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец.
11. Предложение ДП-406/17.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Продажбата на стояща дървесина на корен от горските
територии собственост на община Априлци.
12. Предложение ДП-407/26.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община
Априлци относно Свикване на Общо събрание на акционерите на „В и К”
АД – гр. Ловеч.
13. Предложение ДП-408/26.09.2018г. 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
2010 г.).
14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Информация с вх. №770/01.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г. към 30.06.2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р М. Пелов: Нека дадем думата на г-н Теодосиев.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, да дадем думата на г-н
Теодосиев да разясни:
Гласували 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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Д. Теодосиев: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, общински
съветници, става въпрос за Информация относно отчета на бюджета на Община
Априлци за 2018г. към 30.06.2018г. Пред вас е отчетът придружен с доклад. Нещата са
описани добре, но мога да кажа, че като цяло към полугодието бюджетът върви добре.
Данъците и таксите отчитат добра събираемост с изключения разбира се. Данъкът
върху недвижимите имоти по план 120 000лв. са събрани 77 971лв. – 65% от годишния
разчет. Данък върху превозните средства по план 100 000лв. са събрани 65 610лв. –
65.6%. Патентният данък от планувани 8000лв.
са събрани 5763лв. – 72%.
Събираемостта е слаба при туристическия данък. От планирани 10 000лв. са събрани
3302лв. – 33%. Друго слабо място са нетните приходи от продажби на услуги, стоки и
продукция – от планувани 120 000лв. са събрани 31 440лв. – 26.2%. Към полугодието
приходите са 1 030 775лв. като държавни дейности – 355 348лв., местни дейности –
675 527лв., в това число на срочен депозит – 300 690лв. Относно разходната част,
всичко е нормално. Към 30.06.2018г. не са отчетени просрочени задължения.
Общината не е поемала общински дълг. По проекти и програми на ЕС общината е
усвоила средства в размер на 26 122лв. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Благодаря, г-н Теодосиев. Моля председателят на
комисията г-н Пенков да представи становището.
М. Пенков: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмет,
уважаеми колеги, становището на комисията – от гласували 5/пет/ общински
съветника, от които четири „за”, нула „против” и един „въздържал се”, комисията
прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Информация с вх.
№770/01.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Отчет на
бюджета на Община Априлци за 2018г. към 30.06.2018г.:
Гласували общо 10 общински съветника
6 „за”
0 „против”
4 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 476
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема отчет на бюджета на Община Априлци за 2018г. към 30. 06.2018г.
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ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-401/13.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Приемане на общински план за младежта за 2018г.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, предложението е относно Приемане
на общински план за младежта за 2018г. В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за
младежта /Обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г., изм. и доп., бр. 24
от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г./ ежегодно се приема общински годишен план
за младежта. Този документ определя целите и приоритетите за младите хора в
краткосрочен план в съответствие с Националната стратегия за младежта /2010-2020
г./. Общинският план за младежта е методика за изпълнение на националната политика
за младите хора, формирана според техните потребности. Общинският план се приема
от Общински съвет по предложение от Кмета на общината. Предвид гореизложеното е
направен проект за решение. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
М. Пенков: От гласували 5/пет/ общински съветника, от които четири „за”,
нула „против” и един „въздържал се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Предложение ДП401/13.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Приемане
на общински план за младежта за 2018г.:
Гласували общо 10 общински съветника
7 „за”
0 „против”
3 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №477
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона
за младежта, Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Приема общински план за младежта за 2018 г.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА
Писмо с вх. № 769/16.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова Мавродиева относно
освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Писмото е относно Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от
Радослава Янкова Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в
училище. Тя е самотна майка с три деца и тази година и трите деца ще бъдат в
училището и желае едното от тях да бъде освободено от такса за храна. Това заявление
го препратихме до ОбС, тъй като в Наредбата, която касае таксите не се предвижда да
бъде освободено от такива. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
М. Пенков: От гласували 5/пет/ общински съветника, от които пет „за”, нула
„против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх. № 769/16.08.2018г.
от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Заявление с вх. №
886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова Мавродиева относно освобождаване на дете от
такса за храна в училище:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №478
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Освобождава Димона Мирославова Петрова от такса за храна в училище за
учебната 2018/2019г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Писмо с вх. №773/22.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Заявление с вх. №905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова относно
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
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Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, в общината е получено Заявление с вх.
№905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова относно отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете. Лицето не отговаря на всички условия за
отпускане на ЕФП. Вие ще се произнесете. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
М. Пенков: От гласували 5/пет/ общински съветника, от които четири „за”, нула
„против” и един „въздържал се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх. №773/22.08.2018г.
от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Заявление с вх.
№905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова относно отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете:
Гласували общо 10 общински съветника
9 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ №479
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г., изменен с Решение № 317 от Протокол №
25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци
Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Ивелина Пенкова Симеонова.
ПО ПЕТА ТОЧКА
Писмо с вх. №787/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно
Заявление с вх. №999/05.09.2018 г. от Зорница Альошева Момчилова относно
отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, получено е Заявление с вх.
№999/05.09.2018г. от Зорница Альошева Момчилова относно отпускане на еднократна
финансова помощ за новородено дете. Лицето не отговаря на всички условия за
отпускане на ЕФП. Единият от родителите не е с настоящ адрес в община Априлци.
9

Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
М. Пенков: От гласували 5/пет/ общински съветника, от които четири „за”, нула
„против” и един „въздържал се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме, Писмо с вх. №787/14.09.2018г. от
д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Заявление с вх. №999/05.09.2018 г.
от Зорница Альошева Момчилова относно отпускане на еднократна финансова помощ
за новородено дете:

Гласували общо 10 общински съветника
9 „за”
1 „против”
0 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 480
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци,
приет с Решение № 246 от 27.06.2013 г., изменен с Решение № 317 от Протокол №
25/27.04.2017 г. на Общински съвет Априлци
Общински съвет - Априлци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на
Зорница Альошева Момчилова.

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предложение ДП-405/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Участие и членство на Община Априлци в Организацията за управление на
Старопланински туристически район.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: С утвърждаване на Концепцията за туристическо райониране на
Република България от Министъра на туризма, са създадени 9 туристически района, а
именно: Дунав, Стара планина, София, Тракия, Долина на розите, Рила- Пирин,
Родопи, Варна, Бургас. Община Априлци попада в туристически район „Стара
планина” с център гр. Велико Търново. Кметът на община Велико Търново свиква
събрание във връзка със създаване Организация за управление на Старопланински
туристически райони. Благодаря.
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Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
М. Пенков: От гласували 5/пет/ общински съветника, от които четири „за”, нула
„против” и един „въздържал се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. На основание чл. 21, ал.1, т. 15
от ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-405/14.09.2018г. от д-р
Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Участие и членство на Община
Априлци в Организацията за управление на Старопланински туристически район:
Бранимир Беров - „за”
Димитър Кокошаров - „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „въздържал се”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
9 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 481
На основание чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 3, чл. 22 и чл.
24 от Закона за туризма, Общински съвет - Априлци:
РЕШИ:
1. Дава съгласие за участие на Община Априлци в процедурата по
учредяване и членство в Организацията за управление на Старопланински
туристически район.
2. Определя Кмета на Община Априлци – Д-р Младен Пелов за представител
на общината в Организацията за управление на Старопланински
туристически район.
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ПО СЕДМА ТОЧКА
Предложение ДП-398/31.07.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Предложението е относно Продажба на поземлен имот – частна
общинска собственост. Съгласно акт за частна общинска собственост №
239/05.06.2012 г., Община Априлци е собственик на застроен урегулиран ПИ с
идентификатор 52218.530.659, с ТПТ “Урбанизирана”, е НТП “За друг вид
производствен, складов обект”, с площ от 5 826 кв.м., по КККР на гр. Априлци, кв.
Център, общ. Априлци, обл. Ловеч, застроен е: масивна 2 етажна производствена,
складова инфраструктурна сграда - Цех пирография, с идентификатор
52218.530.659.1, със ЗП от 162 кв.м. и масивна 2 етажна производствена, складова
инфраструктурна сграда - Общежитие и администрация с идентификатор
52218.530.659.2, със ЗП от 162 кв.м., построени през 1970 г., УПИ III и IV кв.58.
Предвид на това че община Априлци не разполага с необходимите средства за
поддържане на сградите в имота и че същите са загубили своето функционално
предназначение проектът за решение е те да бъдат продадени.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията г-н Беров да представи
становището.
Б. Беров: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, кметски наместници, от
гласували 4/четири/ общински съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула
„въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от
ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-398/31.07.2018г. от д-р Младен
Пелов – Кмет на община Априлци относно Продажба на поземлен имот – частна
общинска собственост.

Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
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Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 482
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.29 и чл.53, от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване застроен
урегулиран ПИ с идентификатор 52218.530.659, с ТПТ “Урбанизирана”, е
НТП “За друг вид производствен, складов обект”, е площ от 5 826 кв.м., по
КККР на гр. Априлци, кв. Център, общ. Априлци, обл. Ловеч, застроен с:
масивна 2 етажна производствена, складова инфраструктурна сграда - Цех
пирография, с идентификатор 52218.530.659.1, със ЗП от 162 кв.м. и
масивна 2 етажна производствена, складова инфраструктурна сграда Общежитие и администрация, с идентификатор 52218.530.659.2, със ЗП от
162 кв.м., построени през 1970 г., УПИ III и IV кв.58., актуван с АЧОС №
239/05.06.2012 г.
2. Възлага на Кмета на община Априлци да възложи изготвянето на пазарна
оценка на описания в т.1 недвижим имот, при заявен писмено и обоснован
инвеститорски интерес.
3. На основание чл.53, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Априлци да
внесе за одобрение в Общински съвет Априлци, изготвената от
лицензиран оценител оценка на недвижимия имот и построените в него
сгради.
Процедурата за продажба на не движимия имот да се проведе след Решение
4.
на Общински съвет Априлци за одобряване на изготвената пазарна оценка.
1.

ПО ОСМА ТОЧКА
Предложение ДП-400/02.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Съгласно Акт за публична общинска собственост №
Д-р М. Пелов:
162/07.03.2017 г., Община Априлци е собственик на Поземлен имот с ТПТ:
„Земеделска”, НТП: „Пасище”, с идентификатор 52218.419.16 /пет две две едно осем
точка четири едно девет точка едно шест/, по КККР на град Априлци, квартал Център,
община Априлци, област Ловеч, местност „Долни шоляци”, с площ от 2428 /двадесет и
четири хиляди двадесет и осем/ кв. м., категория при не поливни условия 9 /девет/.
13

При извършена проверка на терена от страна на общинска администрация бе
установено, че начинът на трайно ползване на имота – пасище по КККР на гр.Априлци
не съответства на действителното състояние на имота - ливада.
Гореизложеното е установено и с Протокол от 11.07.2018 г. на комисия
назначена със Заповед № РД-12-145/05.07.2018 г. на Началника на ОС”З гр.Троян. Тъй
като същият попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие - BG 0002110 „Априлци” за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД – 563/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр.84/26.09.2008 г.),
грешно отразеният му начин на трайно ползване – пасище възпрепятства неговото найефективно управление и стопанисване от страна на община Априлци.
Предложението е начинът на трайно ползване да бъде променено от пасище на
ливада. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да представи
становището.
Б. Беров: От общо гласували 4/четири/ общински съветника, от които четири
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Заповядайте г-жо
Колева.
П. Колева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми г-н Кмет, уважаеми гости, не мога да си затворя очите за една техническа
грешка. Уточнете земята 24 000кв.м. ли е или 2000кв.м.?
Д-р Младен Пелов: 2428кв.м.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания по този въпрос? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. На основание чл. 21, ал.1, т. 8
от ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-400/02.08.2018г. от д-р
Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно Промяна характера на
собствеността на поземлен имот:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 483
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и Протокол от 11.07.2018 г. на комисия
назначена със Заповед № РД-12-145/05.07.2018 г. на Началника на ОС”З
гр.Троян., Общински съвет Априлци реши:
1. Обявява за частна общинска собственост - Поземлен имот с ТПТ:
„Земеделска”, НТП: „Пасище”, с идентификатор 52218.419.16 /пет две две
едно осем точка четири едно девет точка едно шест/, по КККР на град
Априлци, квартал Център, община Априлци, област Ловеч, местност
„Долни шоляци”, с площ от 2428 /две хиляди четиристотин двадесет и осем
кв. м./, категория при не поливни условия 9 /девет/.
2. Промяната характера на собствеността на имота от публична в частна да
се отрази с утвърждаването на нов акт за частна общинска собственост с
начин на трайно ползване на имота – ливада.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-399/15.08.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Продажба или отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
в село Велчево.
Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Предложението е относно Продажба или отдаване под наем на
имот – частна общинска собственост в село Велчево. Община Априлци е собственик на
Застроен урегулиран поземлен имот заедно с изградените в този имот масивни
едноетажни сгради. В общинска администрация са постъпил заявления за закупуване
и за наемане на имота. Направили сме два проекта за решение. Единият е да бъде
продаден чрез публичен търг с явно наддаване поземленият имот и вторият да бъдат
отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване масивните едноетажни сгради.
Общински съвет трябва да прецени дали да продадем имота или да го дадем по наем.
Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да изкаже становището.
Б. Беров: По ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №1 за продажба на имота от общо
гласували 4/четири/ общински съветника, от които четири „за”, нула „против” и нула
„въздържали се”, комисията прие предложението. По ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №2 за
отдаване под наем от общо гласували 4/четири/ общински съветника, от които нула
„за”, един „против” и трима „въздържали се”, комисията не прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Станев, заповядайте да изкажете становището си, което
внесохте на 26.09.2018г. във връзка с тази точка.
В. Станев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми
г-н Кмет, уважаеми кметски наместник, след проведените комисии споделих
намеренията ви за имота с гражданите на с. Велчево и мнението им е да не се продава
имотът, а да се даде под наем. Вие преценете.
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Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от
ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-399/15.08.2018г. – Проект за
решение №1 - Да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване застроен
урегулиран поземлен имот:
Бранимир Беров- „въздържал се”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „въздържал се”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „въздържала се”
Стелиян Нунев – „против”
Тихомир Колев – „въздържал се”
Гласували общо 10 общински съветника
5 „за”
1 „против”
4 „въздържали се”. Не се приема.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от
ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-399/15.08.2018г. – Проект за
решение №2 – Да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване масивни
едноетажни сгради:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „въздържал се”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „въздържал се”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „против”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
7 „за”
1 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.
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С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 484
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № 2:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС и чл.19 от НРПУРОИ, Общински
съвет Априлци реши:
1.
Д а бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване
масивна едноетажна сграда с идентификатор 10567.501.119.1 със ЗП 85 кв.м., с
функц. предназначение „Жилищна сграда - еднофамилна”, построена през 1970 г.
и масивна едноетажна сграда с идентификатор 10567.501.119.3 със ЗП 7 кв.м., с
функц.предназначение "Постройка на допълващото застрояване”, построена
през 1970 г., актувани с акт за частна общинска собственост с № 2111 от
07.08.2018 г.
2.
Одобрява доклад за извършена пазарна оценка от 13.08.2018 г. на
„Ай Си трейд консулт” ЕООД на описаният в точка първа общински недвижим
имот и определя начална наемна цена в размер на 125,21 лв. /сто двадесет и един
лева 21 стотинки/.
3.
Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедурата по
отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижимите имоти по т.
1 и сключи договор със спечелилия участник.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-404/14.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН
ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 В УПИ IV, кв. 53, гр.
АПРИЛЦИ, кв. Острец.

Инж. Д. Кокошаров: Давам думата на г-н Пелов.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Председател,
предложението касае
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390
В УПИ IV, кв. 53, гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец. Уважаеми общински съветници със
заявление вх.№ АУ-03-02-837/31.07.2018г. от Ваньо Кирилов Петров е поискано
изменение на ПУП - план за регулация /ПР/ и изработване на план за застрояване /ПЗ/
за ПИ 52218.546.391 по КК на гр. Априлци, който попада в УПИ IV с предназначение
„За озеленяване“. Към заявлението са приложени документ за собственост, Скица
№15-101221-19.02.2018г., издадена от СГКК – Ловеч; задание за изменение на ПУППР и изготвяне на ПЗ по чл.125 от ЗУТ, скица извадка от плана за регулация на имота
от 1981г. и скица - предложение за изменение на ПУП-ПР и изготвяне на ПЗ. Заявеното
искане на собственика /възложителя / е гореописаният поземлен имот да се урегулира
по имотни граници като се обособи нов УПИ V-391, с предназначение „За жилищно
застрояване” при спазване на изискванията за устройство на територии от
разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина” /Жм/, при спазване на
следните нормативи: височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60% ;
коефициент на интензивност /Кинт/ – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;
застрояване – свободно. Искането е в съответствие с чл.17 и чл.81 от ЗУТ.
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Регулационният план на гр. Априлци, одобрен със Заповед №912 от 22.10.1981 г. не е
приложен по отношение на имотите предвидени за озеленяване, поради което са
налице условията на чл.208, ал.1 от ЗУТ собственика да поиска изменение на плана за
регулация и застрояване по реда на чл.134, ал.2, т.1 ЗУТ. Със скицата проект и
заданието по чл.125 от ЗУТ се предлага: От поземлен имот с идентификатор
52218.546.391 да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот с номер V-391 и
предназначение „За жилищно строителство”, регулационните граници на който да се
поставят в съответствие с имотните граници и се предвиди режим на устройство за
устройствена зона от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина”
/Жм при спазване на следните нормативи: височина – до 10м; плътност на застрояване
– до 60%; коефициент на интензивност /Кинт/ – до 1,2; минимална озеленена площ –
40%; застрояване – свободно. До новобособения урегулиран поземлен имот няма
достъп затова със скицата - предложение за изменение на на ПУП-ПР е предложено
създаване на задънена улица, с която да се осигури транспортен достъп до него.
Предложението засяга и поземлен имот 52218.546.390, който е съсобствен между
физически лица и община Априлци съгласно АОС №1/21.12.2005г., тъй като
предложената задънена улица е обособена през него и поземлен имот с идентификатор
52218.546.367 , собственост на община Априлци с АОС-ПУБЛИЧНА №1/21.12.2005г.
От поземлен имот с идентификатор 52218.546.390 да се обособи самостоятелен
урегулиран поземлен имот с номер V-390 с предназначение
„За жилищно
строителство” с режим на устройство за устройствена зона от разновидност „жилищна
устройствена зона с малка височина” /Жм при спазване на следните нормативи:
височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност
/Кинт/ – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно като част от
него се отрежда за задънена улица до поземлен имот 52218.546.391. За
новобособеният УПИ V-390 е предвиден транспортен достъп чрез задънена улица
минаваща източно от него с ширина 3,5м съгласно изискванията на чл.81, ал.1 от ЗУТ.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията да изкаже становище.
Б. Беров: От общо гласували 4/четири/ общински съветника, от които четири
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка?
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и
т.11 от ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-404/14.09.2018г. от д-р
Младен Пелов – Кмет на община Априлци относно ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА
РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391
И 52218.546.390 В УПИ IV, кв. 53, гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
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Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0 „против”
0 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 485
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2,
т.1, чл.135, ал.1, чл.208, ал.1, чл.62а, ал.4 от Закона за устройство на територията и
чл.8, ал.1 от ЗОС, искане с вх. № АУ-03-02-837/31.07.2018г. от Ваньо Кирилов
Петров, заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, Общински съвет
Априлци дава съгласие да бъде допуснато изменение на подробния устройствен
план – план за регулация /ПР/ и изработване на план за застрояване /ПЗ/, с
който:
1. От поземлен имот с идентификатор 52218.546.391 да се обособи
самостоятелен урегулиран поземлен имот с номер VI-391 и предназначение „За
жилищно строителство”, регулационните граници на който да се поставят в
съответствие с имотните граници и се предвиди режим на устройство за
устройствена зона от разновидност „жилищна устройствена зона с малка
височина” /Жм при спазване на следните нормативи: височина – до 10м;
плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност /Кинт/ – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.
2. От поземлен имот с идентификатор 52218.546.390 да се обособи
самостоятелен урегулиран поземлен имот с номер V-390 с предназначение „За
жилищно строителство” с режим на устройство за устройствена зона от
разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина” /Жм при спазване
на следните нормативи: височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%;
коефициент на интензивност /Кинт/ – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;
застрояване – свободно като част от него се отрежда за задънена улица до
поземлен имот 52218.546.391.
3.Да се предвиди транспортен достъп до новообразуваните поземлени
имоти през поземлен имот с идентификатор 52218.546.367 - публична общинска
собственост и през поземлен имот с идентификатор 52218.546.390 частна
общинска собственост и собственост на физическо лице с ширина 3,5м.
Общински съвет Априлци възлага на Кмета на Община Априлци да проведе
необходимите процедури по Закона за устройство на територията.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-406/17.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Продажбата на стояща дървесина на корен от горските територии
собственост на община Априлци.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, това предложение е относно
Продажбата на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на
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община Априлци. След съгласуване с РИОСВ-Плевен и одобряване на план
извлечение от РДГ гр.Ловеч е извършено маркиране на иглолистна дървесина в
подотдели от горските територии собственост на община Априлци. Количествата
дървесина по сортименти на подотделите са нанесени в колони 5, 8, 12, 15, 18, 21 и
общо в колона 24 на Приложение № 1. След направено задълбочено проучване пазара
на дървесина към настоящия етап в Държани горски стопанства и общини от региона,
минималните разходи за добив, отстоянията за извоз до временните складове, вид на
сечта, сортиментите и обема по дървесни видове на маркираната дървесина, по
подотдели са изчислени начални тръжни цени по сортименти и общо за целия
подотдел описани в колони 7, 10, 14, 17, 20, 23 и общо в колона 25 без ДДС на
Приложение № 1. Предвид казаното до тук е изготвен проект за решение.
Инж. Д. Кокошаров: Моля председателят на комисията г-н Беров да изкаже
становището.
Б. Беров: От общо гласували 4/четири/ общински съветника, от които четири
„за”, нула „против” и нула „въздържали се”, комисията прие предложението.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от
ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-406/17.09.2018г. от д-р Младен
Пелов – Кмет на община Априлци относно Продажбата на стояща дървесина на корен
от горските територии собственост на община Априлци:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „въздържала се”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
9 „за”
0 „против”
1 „въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 486
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.6 от Закона за
общинската собственост, чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и чл.115 от Закона за горите,чл.38
чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
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собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях,
Общински съвет Априлци реши:
1. Възлага на Кмета на Община Априлци да проведе процедура за продажба
на стояща дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване и сключи
договор със спечелилия/ите/ участник /ци/
2. За подотдел 112”г”, се допускат до участие само регистрирани търговци
/местни/отговарящи на условието в чл.38 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни
продукти от тях.
3. В случай, че не бъде сключен договор за продажба на стояща дървесина на
корен с регистриран търговец /местен/отговарящ на условието в чл.38 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на
дървесина и недървесни продукти от тях, дървесината в подотделът да бъде
обявена за продажба в нова тръжна процедура без съответното ограничение за
търговците.
4. Определя начална тръжна цена в размер на 35725,00 /Тридесет и пет
хиляди седемстотин двадесет и пет/ лева без ДДС за подотдел 112”е” и 16160,00
/Шестнадесет хиляди сто и шестдесет/ лева без ДДС за подотдел 112”г” съгласно
колона 25 от Приложение 1.
П
риложение 1 е неразделна част от това Решение.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-407/26.09.2018г. от д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци
относно Свикване на Общо събрание на акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, на 22 октомври 2018 г. от 11:00 ч. в
гр. Ловеч, ул. „Търговска”, № 29, зала „Тържествена” на Община Ловеч ще се проведе
Общо събрание на акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за провеждане на конкурсни процедури за членове на
Съвета на директорите на „В и К” АД – гр. Ловеч и изтичане на срока на
договорите за възлагане на управлението на настоящите членове на Съвета на
директорите.
2. Възлагане на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да
проведе процедури за членове на Съвета на директорите на дружеството.
3. След провеждане на конкурсните процедури и одобряване на кандидатите да
бъде свикано Общо събрание на акционерите на дружеството за избора на
спечелилите конкурса лица за членове на Съвета на директорите и
упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да
сключи договори с тях за възлагане на управлението на „В и К” АД – гр. Ловеч.
4. Разни.
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Ние трябва да имаме представител, както на това заседание, така и останалите
заседания на „В и К” АД – гр. Ловеч. В проекта за решение точка четвърта има
„Определя мандат на Кмета на Община Априлци, като представител на Община
Априлци във „В и К” АД – гр. Ловеч до края на мандата на настоящия общински
съвет”. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от
ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-407/26.09.2018г. от д-р Младен
Пелов – Кмет на община Априлци относно Свикване на Общо събрание на
акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч:
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0„против”
0„въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 487
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация при Община Априлци и чл. 220
от ТЗ, Общински съвет - Априлци:
1. Избира за представител на Община Априлци в Общото събрание на „В и
К” – гр. Ловеч – Д-р Младен Пелов – Кмет на Община Априлци.
2. Упълномощава Кмета на Община Априлци да гласува по своя преценка
решения, предвидени за разглеждане в съответното Общо събрание на
акционерите на дружеството, като защитава интересите на Община
Априлци като съдружник в дружеството и в съответствие с разпоредбите
на Търговския закон и Устава на дружеството.
3. Възлага на Кмета на Община Априлци – Д-р Младен Пелов да подписва
всички необходими документи от името на Община Априлци, свързани с
дейността на „ В и К” АД – гр. Ловеч, съобразявайки се с нормативната
уредба и в защита правата и интересите на Община Априлци.
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4. Определя мандат на Кмета на Община Априлци, като представител на
Община Априлци във „В и К” АД – гр. Ловеч до края на мандата на
настоящия общински съвет.
5. Задължава кмета на Община Априлци – Д-р Младен Пелов в десетдневен
срок от провеждането на съответното Общо събрание на дружеството да
внесе доклад в Общински съвет – Априлци относно приетите решения.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение ДП-408/26.09.2018г. 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 2010 г.).
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Пелов, заповядайте.
Д-р Мл. Пелов: Уважаеми дами и господа, г-н Председател, това е процедура за
възстановяване на земите по чл.19, при която собствениците са изпуснали срока, но
законът им позволява да ги възстановят по този ред. Благодаря.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по тази точка? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: В режим на гласуване сме. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, гласуването е поименно, Предложение ДП-408/26.09.2018г. 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 2010 г.):
Бранимир Беров- „за”
Димитър Кокошаров- „за”
Камен Славов – „за”
Мартин Пенков – „за”
Младен Колев – „за”
Начо Начев - „за”
Паулин Чорбаджийски – „за”
Пепа Колева – „за”
Стелиян Нунев – „за”
Тихомир Колев – „за”
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
0„против”
0„въздържал се”. Приема се.
С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 488
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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 Елена Иванова Христова
ПИ с идентификатор 52218.742.1033 по КККР на град Априлци, квартал
Острец с площ 813 кв.м., с НТП „Ливада” в местността „Орничето”,
актуван с АЧОС № 2113/25.09.2018 г.
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.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Инж. Д. Кокошаров: Г-н Чорбаджийски, заповядайте.
П. Чорбаджийски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г- н Кмет, уважаеми
колеги, уважаеми Кмет на кметство, кметски наместник, за вас не е новина, че се
предлага закриване на офис на ТБ „ОББ” град Априлци. Знаете какви ще бъдат
последствията. Утре предстои среща на кмета с регионалния директор на банката. Във
връзка с това аз Ви предлагам на вашето внимание да приемем една декларация към
него с настояването да не се закрива клона или поне ако няма друга възможност поне
да се запази в съкратен състав и да се остави банкомата. Ще Ви прочета какво
предлагам:
„Ние, общинските съветници с учудване и с голямо безпокойство научихме, че
офисът на ТБ „ОББ” гр. Априлци е пред закриване. Тук „ОББ” има изключителна
социална роля. В нея са и сметките на общината. „ОББ” има и представителна функция
в града и е част от неговия облик. Обръщаме се към Вас да не закривате офиса или ако
това е невъзможно, то поне след оптимизация да го оставите в намален състав, като
обезателно запазите банкомата”. Благодаря Ви.
Инж. Д. Кокошаров: Имате ли изказвания по този въпрос? Няма. В режим на
гласуване сме, предложението на г-н Чорбаджийски да гласуваме декларация, относно
затварянето на офис на ТБ „ОББ” град Априлци:
Гласували общо 10 общински съветника
10 „за”
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0„против”
0„въздържал се”. Приема се.

С това гласуване ОбС взе следното РЕШЕНИЕ № 489
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет – Априлци
РЕШИ:
Приема декларация:
„Ние, общинските съветници с учудване и с голямо безпокойство
научихме, че офисът на ТБ „ОББ” гр. Априлци е пред закриване. Тук „ОББ” има
изключителна социална роля. В нея са и сметките на общината. „ОББ” има и
представителна функция в града и е част от неговия облик.
Обръщаме се към Вас да не закривате офиса или ако това е невъзможно,
то поне след оптимизация да го оставите в намален състав, като обезателно
запазите банкомата.”

Инж. Д. Кокошаров: Имате ли други изказвания или въпроси? Няма.
Инж. Д. Кокошаров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател
Инж. Димитър Кокошаров
Протокол
Красимира Коева
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