Протокол
Днес 19.11.2019г. от 15:20 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: Младен Колев – председател, Тотю Ненов – секретар, Петко
Павлов, Начо Начев, Събчо Лалев - членове
Присъстват още – Инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община Априлци,
Стелиян Нунев – Председател на ОбС Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община
Априлци, Добромир Теодосиев - Директор на Дирекция „ФСДАПИО”, Иван Якимов,
Пепа Колева, Деница Николова – общински съветници
М. Колев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, г-н Кмет,
администрация, 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.
М. Колев: Представям Ви проекта за дневен ред:
1. Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с
идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни
обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и
52218.512.379.1.3.
2. Предложение ДП-479/22.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ)
реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
М. Колев: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма.
М. Колев: В режим на гласуване сме за така предложения Дневен ред:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с
идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост,
самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1,
52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
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2. Предложение ДП-479/22.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община
Априлци, относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд
(ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор
52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с
идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
М. Колев: Давам думата на г-н Кукенски.
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
както виждате и двете предложения са от бившия кмет. Тук става дума за отдаване под
наем на помещения в пощата в Зла река. Оказа се, че хората от Зла река са направили
подписка против това нещо да се случи, защото господинът, който иска да вземе
помещението под наем желае да прави транжорна. Лично моето мнение, е че не виждам
как може да се случи това в пощата. Явно и хората от Зла река не виждат как ще се
случи. Първо трябва да си зададем въпроса искаме ли в пощата да има транжорна,
преди да вземем каквото и да било решение. Няма да пречим на хората, които имат
инициатива, ако трябва ще помислим за друго помещение, което би им вършило
работа.
М. Колев: Имате ли въпроси, предложения, изказвания?
П. Павлов: Уважаеми г-н Председател, колеги съветници, предполагам, че това
няма да се случи в пощата. Нека кмета да се срещне с инвеститора, да обсъдят въпроса
къде е възможно да се случи такава инвестиция. Има прекалено много общински
сгради.
Инж. Т. Кукенски: Ако той има желание ще дойде.
С. Лалев: Искам да попитам тези хора от пенсионерския клуб има ли къде
другаде да ходят, има ли друго помещение?
П. Колева: Има, в читалището, но те не го искат като функция.
Инж. Т. Кукенски: Аз не разбирам как ще се използва тази сграда за това.
П. Павлов: Има много други сгради, които са идеални за транжорна.
Т. Ненов: Аз познавам човека, той има малко животни. Идеята му е да
произвежда качествено месо и да го продава. Той няма да коли животните там. Там ще
се разфасова и ще се продава.
М. Колев: Имате ли други питания, изказвания, предложения? Няма.
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М. Колев: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Отдаване под наем на помещения в
общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост,
самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и
52218.512.379.1.3:
Гласували общо 5 общински съветници
0 „за”
2 „против”
3 „въздържали се” Не се приема.
С това гласуване комисията НЕ подкрепи Предложение ДП-472/15.08.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Отдаване под наем на
помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска
собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1,
52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Предложение ДП-479/22.10.2019г. от д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци,
относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2,
т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона.
М. Колев: Г-н Кукенси, заповядайте.
Инж. Т. Кукенски: Уважаеми г-н Председател, общински съветници,
предложението е относно Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ)
реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона.
М. Колев: Имате ли въпроси, изказвания, предложения по тази точка? Няма.
М. Колев: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-479/22.10.2019г. от д-р
Младен Пелов – кмет на община Априлци, относно Предоставяне на земи от Общински
поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона:
Гласували общо 5 общински съветници
5 „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:
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1. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Сави Стефанов Савов ПИ с идентификатор
52218.531.246 по КККР на град Априлци, квартал Ново село с площ 610 кв.м., с НТП
„Ливада” в местността „Логочива”, актуван с АЧОС № 2736/17.10.2019 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.

М. Колев: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

Председател
Младен Колев

Протокол
Красимира Коева
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