ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 3
Днес 16.12.2015г. от 14.02 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 12 общински съветници. Със заявление на отсъствие г-н Иван Георгиевобщ.съветник.
Присъстваха още: г-н Иван Цаков-кмет на общината, г-н Стоян Стойчев-зам.кмет,
Ивелин Йошев-секретар, г-жа Ваня Иванова-директор Д-я „СА, г-жа Надежда Лалевагл.счетоводител, г-жа Цветелина Петкова-н-к отдел ТСУ, г-жа Милена Геновагл.експерт”БТРЗ”, г-жа Диана Василева-гл.експ. „СД”, г-н Галин Георгиев-кмет с. Златна
Панега, г-н Йордан Йорданов-кмет с. Добревци, г-н Пенчо Лалев-кчет с. Брестница, г-жа
Катя Вълчева-кмет с. Орешене, г-н Петко Василев-кмет с. Малък Извор, Георги Николовкмет.н-к с. Батулци, г-н Дако Илиев-кет с. Голяма Брестница, г-жа Цецка Цакова-кмет.н-к с.
Дъбравата.
Присъства и г-н Владимир Василев-директор СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица.
Заседанието откри и ръководи г-н Румен Петров-председател на Общински съвет.
Общински съвет прие да работи по следния
Дневен ред
1. Предложения от Председател Общински съвет:
1.1. Промяна в персоналния състав на постоянните комисии в изпълнение на чл. 48,
ал. 1 от ЗМСМА.
1.2. Промяна и допълнение на Решение № 7/25.11.2015г. във връзка с чл. 26, ал. 1 от
ЗМСМА и Заповед № РД-07-506/15.12.2015г. на Областен управител Ловеч.
1.3. Ново обсъждане на Решение № 6 обективирано в Протокол № 2/25.11.2015г. на
Общински съвет-Ябланица във връзка със Заповед № РД-07-506/15.12.2015г. на Областен
управител Ловеч.
2. Предложения от Кмета на Общината:
2.1. Актуализация на бюджета за 2015г.
2.2. Приемане на решение от Общински съвет-Ябланица за определяне на размера на
трудовите възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства.
2.3. Одобряване на план-сметка за разходите през 2016г., необходими за
предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за
отпадъци и чистота на обществени площи в населените места на община Ябланица и гр.
Ябланица.
2.4. Допълнение в Програма за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в община Ябланица за 2015г.
2.5. Приемане на Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост в община Ябланица за 2016г.
2.6. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на урегулирани поземлени
имоти /УПИ/, собственост на Община Ябланица
2.7. Процедура по даване на предварително съгласие за промяна предназначението
на имоти, собственост на Община Ябланица за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (Iви етап), преминаваща през землищата на гр. Ябланица и с. Брестница.
2.8. Процедура за допускане изработване на проект за подробен устройствен план за
поземлен имот № 066135, мест. „Ламбовци“, землище на гр. Ябланица, община Ябланица.
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2.9. Заявление за възстановяване на правото на собственост върху урегулиран
поземлен имот /УПИ/ III 156, 157 в кв. 25 по плана на кв. Шумака на Невена Петкова
Габровска и Бонка Иванова Иванова с вх. №03-1947/18.11.2015г.
2.10. Докладна записка, относно определяне позицията и мандата по решенията, на
представителя на община Ябланица в общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на
обособена територия, обслужвана от ВиК Ловеч насрочено за 22.12.2015г.
2.11. Писмо с изх. № 362/17.11.2015г. от Владимир Василев-директор СОУ „Васил
Левски – Ябланица, относно подкрепа за разкриване на професионална паралелка „Техник на
автотранспортна техника” в СОУ „Васил Левски”.
3. Питания, мнения, разни.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”- няма.
По точка 1. Предложения от Председател Общински съвет:
По точка 1.1. Промяна в персоналния състав на постоянните комисии в изпълнение на
чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”- няма.
ОбС освобождава г-жа Валентина Николаева-общ.съветник като член на ПК.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”- няма.
ОбС избира г-н Любен Василев-общ.съветник за член на ПК.
По точка 1.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 13
гр.Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Промяна в персоналния състав на постоянните комисии в изпълнение на чл.
48, ал. 1 от ЗМСМА.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, изпълнение на чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА и Заповед № РД-07-506/15.12.2015г.
на Областен управител Ловеч.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ
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1. Променя персоналния състав на Постоянна комиссия „Обществен ред, законност,
АПОН, борба със спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби
на гражданите”, както следва:
1.1. Освобождава Валентина Николаева като член на постоянната комисия.
1.2. Избира Любен Василев за член на постоянната комисия.
По точка 1.2. Промяна и допълнение на Решение № 7/25.11.2015г. във връзка с чл. 26,
ал. 1 от ЗМСМА и Заповед № РД-07-506/15.12.2015г. на Областен управител Ловеч.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 4 общински съветници – Драгомир Марков, Мариян Иванов, Наталия
Борисова, Николай Георгиев;
„Против” – няма;
„Въздържали се”- 7 общински съветници – Валентина Николаева, Илинка Илиева,
Любен Василев, Милен Миленов, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Симо Иванов.
г-н Румен Петров-председател ОбС не участва в процедурата по гласуване.
По точка 1.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 14
гр.Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Промяна и допълнение на Решение № 7/25.11.2015г. във връзка с чл. 26, ал. 1
от ЗМСМА и Заповед № РД-07-506/15.12.2015г. на Областен управител Ловеч.
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от същия
закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ
1. Не приема представеното от председател ОбС предложение за промяна и допълнение
на Решение № 7/25.11.2015г. във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА.
2. Не се произнася се решение във връзка със Заповед № РД-07-506/15.12.2015г. на
Областен управител Ловеч.
По точка 1.3. Ново обсъждане на Решение № 6 обективирано в Протокол №
2/25.11.2015г. на Общински съвет-Ябланица във връзка със Заповед № РД-07506/15.12.2015г. на Областен управител Ловеч.
По точка 1.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 15
гр.Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Ново обсъждане на Решение № 6 обективирано в Протокол № 2/25.11.2015г.
на Общински съвет-Ябланица във връзка със Заповед № РД-07-506/15.12.2015г. на Областен
управител Ловеч
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На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Заповед № РД-07-506/15.12.2015г. на Областен управител Ловеч в
изпълнение чл. 34, ал. 1 и ал. 8 от ЗМСМА.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ
1. Отменя Решение № 6 от 25.11.2015г. на Общински съвет – Ябланица визирано в
Протокол № 2/25.11.2015г.
2. Определя размерът на възнаграждението на общинския съветник за участието му в
заседанията на общинския съвет и неговите постоянни и временни комисии за един месец да
е 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния
месец.
3. Решението влиза в сила от 01.12.2015г.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се”- 1 общински съветник – Румен Гаврилов.
По точка 2. Предложения от Кмета на Общината:
По точка 2.1. Актуализация на бюджета за 2015г.
По точка 2.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 16
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Актуализация на бюджета за 2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 127, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна
прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
общината, във връзка с чл. 52 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015г. и
Решение № 378/11.02.2015г. на Общински съвет Ябланица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Актуализира бюджета на Община Ябланица за 2015г., като увеличава:
1.1. По прихода в размер на 110000 лв., разпределени по параграфи, както следва:
Параграф
Наименование
Сума в лева
§ 1301
Приходи от данък недвижими имоти
55000,00
§ 1303
Приходи от данък върху превозните
37000,00
средства
§ 4100
Приходи от концесии
18000,00
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1.2. По разхода в размер на 110000 лв., разпределени по дейности, както следва:
Дейност
Наименование
Сума
в лева
Дейност 629 – Друг идейности по Издръжка Пречиствателна
ОПОС
станция
100000,00
Дейност 311 - ОДЗ - Ябланица
ОДЗ «Райна Княгиня» - гр.
Ябланица
10000,00
2. Приема да се извършат вътрешни компенсирани промени в разчетите за капиталови
разходи за 2015г., както следва:
№
Наименование на обекта - параграф
било
става
+/по
ред
1 § 5100 – Основен ремонт ОбА Ябланица
14500,00
9000,00
-5500,00
2 § 5100 – Основен ремонт Кметство
5000,00 10500,00 +5500,00
Брестница
3 § 5100 – Ремонт ВиК Ябланица и Нановица
20000,00 12800,00
-7200,00
4 § 5100 – Ремонт канализация и ВиК Златна
8000,00 15200,00 +7200,00
Панега
Всичко
47500,00 47500,00
3. В съответствие с решението на Общински съвет актуализацията, промяната и
корекцията в разчетите за капиталови разходи да се отразят по параграфи и функции по
бюджета на община Ябланица и в документацията за капиталови разходи за 2015г.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет допуска предварителното
изпълнение на настоящото решение.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2.2. Приемане на решение от Общински съвет-Ябланица за определяне на
размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства.
По точка 2.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 17
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Приемане на решение от Общински съвет-Ябланица за определяне на размера
на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 и Приложение № 5
към чл. 2, т. 4 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните
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организации и дейности /обн. ДВ. бр.32/27.04.2010 г. и последващи промени с ПМС №129 от
2012г. и ПМС №3 от 2014г./
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Определя основно трудово възнаграждение на кмета на община Ябланица в размер на
1500 /хиляда и петстотин/ лв.
2. Определя основно трудово възнаграждение на кмета на Кметство с. Брестница, общ.
Ябланица в размер на 700 /седемстотин/ лв.
3. Определя основно трудово възнаграждение на кмета на Кметство с. Златна Панега,
общ. Ябланица в размер на 700 /седемстотин/ лв.
4. Определя основно трудово възнаграждение на кмета на Кметство с. Добревци, общ.
Ябланица в размер на 700 /седемстотин/ лв.
5. Определя основно трудово възнаграждение на кмета на Кметство с. Малък Извор,
общ. Ябланица в размер на 530 /петстотин и тридесет/ лв.
6. Определя основно трудово възнаграждение на кмета на Кметство с. Орешене, общ.
Ябланица в размер на 530 /петстотин и тридесет/ лв.
7. Определя основно трудово възнаграждение на кмета на Кметство с. Голяма
Брестница, общ. Ябланица в размер на 510 /петстотин и десет/ лв.
8. Определя основно трудово възнаграждение на кмета на Кметство с. Батулци, общ.
Ябланица в размер на 510 /петстотин и десет/ лв.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2.3. Одобряване на план-сметка за разходите през 2016г., необходими за
предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за
отпадъци и чистота на обществени площи в населените места на община Ябланица и гр.
Ябланица.
По точка 2.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 18
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Одобряване на план-сметка за разходите през 2016г., необходими за
предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за
отпадъци и чистота на обществени площи в населените места на община Ябланица и гр.
Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 7 от ЗМСМА, чл. 66 от Закона за местните данъци и
такси, чл. 16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Ябланица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
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1. Одобрява план – сметка за необходимите разходи за услугите по чл. 66 от Закона за
местните данъци и такси в населените места на общината и в гр. Ябланица за 2016г. в размер
на 221 109,92 лв., съгласно Приложение № 1.
В план – сметката са включени и средствата за:
1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци в размер на 5 400,00лв.,
съгласно Приложение № 1-1.
1.2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо в размер на 158 948,48. лв.,
съгласно Приложение № 1-2.
1.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.
60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 38 000,00 лв., съгласно
Приложение № 1-3.
1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии, предназначени за обществено ползване в размер на 18761,44 лв., съгласно
Приложение № 1-4.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2.4. Допълнение в Програма за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в община Ябланица за 2015г.
По точка 2.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 19
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Допълнение в Програма за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в община Ябланица за 2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Допълва Приложение № 8 в Програма за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в община Ябланица за 2015г. с нови позиции, както следва:
 171 – УПИ II-901, кв. 17 с площ от 480 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2516/03.10.2015г.
 172 - УПИ III-902, кв. 17 с площ от 590 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2517/03.10.2015г.
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173 - УПИ I-899, кв. 18 с площ от 345 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2518/03.10.2015г.
174 - УПИ ХVIII-897, кв. 18 с площ от 350 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с
АОС № 2519/03.10.2015г.
175 - УПИ ХII-884, кв. 18 с площ от 405 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2520/03.10.2015г.
176 - УПИ IХ-885, кв. 18 с площ от 370 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2535/03.10.2015г.
177 - УПИ VII-888, кв. 18 с площ от 405 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2521/03.10.2015г.
178 - УПИ VI-891, кв. 18 с площ от 390 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2522/03.10.2015г.
179 - УПИ V-892, кв. 18 с площ от 364 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2523/03.10.2015г.
180 - УПИ IV-895, кв. 18 с площ от 350 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2524/03.10.2015г.
181 - УПИ III-896, кв. 18 с площ от 350 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2525/03.10.2015г.
182 - УПИ II-898, кв. 18 с площ от 341 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2526/03.10.2015г.
183 - УПИ Х-881, кв. 19 с площ от 480 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2527/03.10.2015г.
184 - УПИ IХ-880, кв. 19 с площ от 415 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2528/03.10.2015г.
185 - УПИ VI-877, кв. 19 с площ от 430 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2529/03.10.2015г.
186 - УПИ V-876, кв. 19 с площ от 440 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2530/03.10.2015г.
187 - УПИ IV-875, кв. 19 с площ от 435 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2531/03.10.2015г.
188 - УПИ III-874, кв. 19 с площ от 414 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2532/03.10.2015г.
189 - УПИ II-873, кв. 19 с площ от 370 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2533/03.10.2015г.
190 - УПИ I-872, кв. 19 с площ от 462 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2534/03.10.2015г.
191 - УПИ VIII-879, кв. 19 с площ от 385 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с
АОС № 2536/03.10.2015г.
192 - УПИ VII-878, кв. 19 с площ от 400 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС
№ 2537/03.10.2015г.

Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

8

По точка 2.5. Приемане на Програма за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в община Ябланица за 2016г.
По точка 2.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 20
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Приемане на Програма за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в община Ябланица за 2016г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представената Програма за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в община Ябланица за 2016г.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2.6. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на урегулирани
поземлени имоти /УПИ/, собственост на Община Ябланица
По точка 2.6. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 21
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на урегулирани поземлени
имоти /УПИ/, собственост на Община Ябланица
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 от ЗОС и чл. 50 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка – продажба на недвижими
имоти /УПИ/ - частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс, както следва:
 УПИ II 901, кв. 17 с площ от 500 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2516/03.10.2015г.

9

 УПИ III-902, кв. 17 с площ от 590 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2517/03.10.2015г.
 УПИ I-899, кв. 18 с площ от 345 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2518/03.10.2015г.
 УПИ ХVIII-897, кв. 18 с площ от 350 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2519/03.10.2015г.
 УПИ ХII-884, кв. 18 с площ от 405 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2520/03.10.2015г.
 УПИ IХ-885, кв. 18 с площ от 370 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2535/03.10.2015г.
 УПИ VII-888, кв. 18 с площ от 405 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2521/03.10.2015г.
 УПИ VI-891, кв. 18 с площ от 390 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2522/03.10.2015г.
 УПИ V-892, кв. 18 с площ от 364 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2523/03.10.2015г.
 УПИ IV-895, кв. 18 с площ от 350 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2524/03.10.2015г.
 УПИ III-896, кв. 18 с площ от 350 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2525/03.10.2015г.
 УПИ II-898, кв. 18 с площ от 341 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2526/03.10.2015г.
 УПИ Х-881, кв. 19 с площ от 480 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2527/03.10.2015г.
 УПИ IХ-880, кв. 19 с площ от 415 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2528/03.10.2015г.
 УПИ VI-877, кв. 19 с площ от 430 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2529/03.10.2015г.
 УПИ V-876, кв. 19 с площ от 440 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2530/03.10.2015г.
 УПИ IV-875, кв. 19 с площ от 435 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2531/03.10.2015г.
 УПИ III-874, кв. 19 с площ от 414 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2532/03.10.2015г.
 УПИ II-873, кв. 19 с площ от 370 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2533/03.10.2015г.
 УПИ I-872, кв. 19 с площ от 462 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2534/03.10.2015г.
 УПИ VIII-879, кв. 19 с площ от 385 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2536/03.10.2015г.
 УПИ VII-878, кв. 19 с площ от 400 кв.м. по РП на гр. Ябланица, актуван с АОС №
2537/03.10.2015г.
2. След изготвяне на експертната оценка за определяне на пазарната стойност от
лицензиран оценител и одобряването й от ОбС, възлага на кмета на общината да проведе
всички законни процедури за извършване на разпоредителната сделка.
МОТИВИ: В община Ябланица има безимотни граждани от ромски произход, които
имат необходимост от задоволяване на жилищните им нужди. Община Ябланица разполага с
22 свободни общински урегулирани поземлени имоти /УПИ/, продажбата на които би
задоволило в някаква степен нуждаещите се граждани.
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Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2.7. Процедура по даване на предварително съгласие за промяна
предназначението на имоти, собственост на Община Ябланица за доизграждане на
автомагистрала „Хемус” (I-ви етап), преминаваща през землищата на гр. Ябланица и с.
Брестница.
По точка 2.7. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 22
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Процедура по даване на предварително съгласие за промяна
предназначението на имоти, собственост на Община Ябланица за доизграждане на
автомагистрала „Хемус” (I-ви етап), преминаваща през землищата на гр. Ябланица и с.
Брестница.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка със законосъобразното
започване на процедурата, както и на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на имоти, собственост
на Община Ябланица за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (I-ви етап), преминаваща
през землищата на гр. Ябланица и с. Брестница, както следва:
1.1. Земи от общинския поземлен фонд с вид на собствеността – общинска публична
и общинска частна собственост;
1.2. Имоти, с начин на трайно ползване (земеделски пътища, пасища, мери, ниви,
ливади и др.) стопанисвани от Общината
Имоти в землището на гр. Ябланица: ПИ № 022007; 022010; 022029; 022039; 024038;
024093; 045001; 000365; 000377; 000380; 000381; 000440; 024090; 045003.
Имоти в землището на с. Брестница: ПИ № 021062; 021100; 021110; 022013; 022032;
022231; 026020; 027065; 028015; 033001; 000311; 021013; 021035; 021062; 022006; 022014;
023001; 023017; 023018; 026014; 026028; 026032; 026033; 027039; 027044; 028025; 028030;
028035; 028039; 029071; 030002; 030004; 030007; 030018; 030019; 030021; 032015; 032021;
032022; 032026; 033007; 033008; 036009; 036013; 036023; 036027; 036030; 037034; 037036;
040003; 040026; 092012; 093013; 000142; 000144; 000145; 000148; 000149; 000150; 000151;
000153; 000154; 000157; 000159; 000167; 000169; 000170; 000403; 031180; 032050; 033002;
033030; 039025; 040004; 039026.
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2. Възлага на Кмета на Община Ябланица изпълнението на всички действия за
правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила решението.
Препис от решението да се изпрати на Кмета за сведение и изпълнение.
МОТИВИ: В Община Ябланица с писмо с вх. №01-2056/29.09.2015г. е внесен изготвен
подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изграждане на идеен проект за
доизграждане на автомагистрала „Хемус” (I-ви етап), който е обявен за обект с национално
значение с Решение на Министерски съвет с изх. № 250/28.04.2013г.
Проектът за подробен устройствен план – парцеларен план за доизграждане на
автомагистрала „Хемус” (I-ви етап) съгласно изискванията на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е съобщен
от община Ябланица на заинтересованите лица с обявление, обнародвано в Държавен
вестник брой 82/23.10.2015г. Обявлението е поставено в сградата на община Ябланица,
публикувано е на интернет страницата на общината и е предоставено за разгласяване в
сградата на кметство с. Брестница, съгласно изискванията на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ. Към
момента в Община Ябланица няма постъпили възражения.
С писмо с вх. № 01-2056/29.09.2015г. от „Сървей груп”ЕООД – гр. София е поискано
във връзка с изработения проект за подробен устройствен план - парцеларен план за
доизграждане на автомагистрала „Хемус” (I-ви етап) предварително съгласие от Общински
съвет – Ябланица за промяна предназначението на имоти, собственост на Община Ябланица,
които представляват публична и частна общинска собственост (земеделски пътища, пасища,
мери и др.)
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2.8. Процедура за допускане изработване на проект за подробен устройствен
план за поземлен имот № 066135, мест. „Ламбовци“, землище на гр. Ябланица, община
Ябланица.
По точка 2.8. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 23
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Процедура за допускане изработване на проект за подробен устройствен план
за поземлен имот № 066135, мест. „Ламбовци“, землище на гр. Ябланица, община Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за
устройство на територията.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване /ПУП-ПРЗ/, засягащ поземлен имот № 066135, местност „Ламбовци”,
землището на гр. Ябланица, община Ябланица. Целта на проекта за ПУП-ПРЗ е обособяване
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на един нов урегулиран поземлен имот I-066135, местност „Ламбовци”, землището на гр.
Ябланица, община Ябланица, като регулационните линии на новообразувания урегулиран
поземлен имот да съвпадат с имотните граници. Осигуряването на транспортен достъп до
новообразувания урегулиран поземлен имот I-066135, местност „Ламбовци”, землището на
гр. Ябланица, община Ябланица, се осъществява от запад откъм прилежащ местен път с №
000204, собственост на Община Ябланица. Отреждането на новообразувания урегулиран
поземлен имот I-066135 е „За основно училище, комплексна спортна площадка и къща за
гости”. Да се спазят градоустройствените показатели за жилищна устройствена зона с малка
височина, плътност и интензивност на застрояването Жм. Основното бъдещо застрояване ще
бъде разположено свободно. Потвърждава се съществуващата сграда – старо основно
училище. Външните и вътрешни линии на застрояване са ограничителни, като към
страничните регулационни линии са отдръпнати на 3 метра и на 5 метра. Към прилежащия
местен път ограничителните линии на застрояване са отдръпнати на 3 метра.
2. Възлага на Кмета на Община Ябланица изпълнението на всички действия за
правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решенията.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2.9. Заявление за възстановяване на правото на собственост върху урегулиран
поземлен имот /УПИ/ III 156, 157 в кв. 25 по плана на кв. Шумака на Невена Петкова
Габровска и Бонка Иванова Иванова с вх. №03-1947/18.11.2015г.
По точка 2.9. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 24
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Заявление за възстановяване на правото на собственост върху урегулиран
поземлен имот /УПИ/ III 156, 157 в кв. 25 по плана на кв. Шумака на Невена Петкова
Габровска и Бонка Иванова Иванова с вх. №03-1947/18.11.2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 10, ал. 7 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Възстановява имот УПИ III 156, 157 в кв. 25 по плана на кв. Шумака, гр. Ябланица с
площ от 954 кв.м., актуван с АОС № 2514/16.09.2015г. на н-ци на Петко Радев Иванов и нци на Нейко Радев Иванов.
2. Възлага на Кмета на Община Ябланица да извърши всички законови процедури за
възстановяване на имота.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
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ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2.10. Докладна записка, относно определяне позицията и мандата по
решенията, на представителя на община Ябланица в общото събрание на Асоциацията по
ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от ВиК Ловеч насрочено за 22.12.2015г.
По точка 2.10. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 25
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Докладна записка, относно определяне позицията и мандата по решенията, на
представителя на община Ябланица в общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на
обособена територия, обслужвана от ВиК Ловеч насрочено за 22.12.2015г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с Решение № 375, т. 3 от
22.12.2014г. на Общински съвет Ябланица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Упълномощава инж. Иван Райков Цаков – кмет на Община Ябланица, да
представлява общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч.
2. Определя Ивелин Съйков Йошев – секретар на общината, за представител на Община
Ябланица в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч при невъзможност на кмета на
общината да участва лично в общото събрание на асоциацията.
3. Дава мандат на представителя на Община Ябланица в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК в обособена територия Ловеч, да гласува „За“съгласуване на бизнес –
плана на „ВиК“ АД Ловеч за удължения регулаторен период до 31.12.2016г. на основание
чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите.
4. Дава мандат на представителя на Община Ябланица в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК в обособена територия Ловеч, да гласува „За“ приемане на бюджета на
Асоциацията по ВиК в обособена територия Ловеч, обслужвана от ВиК АД Ловеч за 2016г..
5. При поставяне и разглеждане на допълнителни въпроси, както и настъпване на
промени в процеса на обсъждане на въпросите от дневния ред дава право на представителя
на Община Ябланица при необходимост да изразява становище по целесъобразност и в
полза на общината, както и да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и
защитавайки интересите на Община Ябланица.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Илинка
Илиева, Любен Василев, Мариян Иванов, Милен Миленов, Наталия Борисова,
Николай Георгиев, Полина Йотова, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
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„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2.11. Писмо с изх. № 362/17.11.2015г. от Владимир Василев-директор СОУ
„Васил Левски – Ябланица, относно подкрепа за разкриване на професионална паралелка
„Техник на автотранспортна техника” в СОУ „Васил Левски”.
По точка 2.11. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 26
гр. Ябланица, 16.12.2015г.
Относно: Писмо с изх. № 362/17.11.2015г. от Владимир Василев-директор СОУ „Васил
Левски – Ябланица, относно подкрепа за разкриване на професионална паралелка „Техник на
автотранспортна техника” в СОУ „Васил Левски”.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Подкрепя разкриването и съществуването на професионална паралелка „Техник на
автотранспортна техника” в СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица от учебната 2016/2017г.
поради доказана нужда от квалифицирани кадри от общината и региона по съответната
специалност.
Общ брой на общинските съветници: 12 /дванадесет/
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 3. Питания,мнения,разни
г-н Румен Петров-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма
постъпили. Даде думата за устни такива.
г-н Иван Цаков-кмет на общината – се обърна към присъстващите в залата кметове на
кметства и служители от ОбА и подчерта, че на всяко заседание на ОбС мобилните
телефонии следва и трябва да бъдат изключени. Малко уважение. Другото, което не му е
станало ясно, е – председателя на ОбС ще получава ли възнаграждение или не?!
По поставения от г-н Иван Цаков-кмет на общината въпрос, относно възнаграждението
на председател ОбС отношение отново изразиха:
г-н Румен Петров-председател ОбС, г-жа Наталия Борисова-общ.съветник, г-жа
Валентина Николаева-общ.съветник.
г-н Симо Иванов-общ.съветник – направи коментар, че до следващото заседание на
ОбС може да се конкретизира точен размер на полагаемото се възнаграждение на
председател ОбС и продължителността на работното време.
г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – поясни, че като председател на ПК
„Европейско сътрудничество, оперативни програми и партньорски инициативи” е
заинтересована разработването на проекти и изобщо работата по проекти през новия
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програмен период да върви добре. Говорила е с Иво Йошев, той също го знае това нещо. С
много по-голяма тежест ще се одобряват и финансират проекти. Да бъде разработена и
представена Програма за инвестиции, която се изисква и от Закона за регионалното развитие
и от Правилника за неговото прилагане. Иска й се заедно с приемането на бюджета на
Общината за 2016г. да бъде представена и една такава Инвестиционна програма съобразена с
всички позиции, като проекти, с които ще се кандидатства, заложени в Общинския план за
развитие на Общината. Да се види, че когато се кандидатства с даден проект, то той е
залегнал и в тази Инвестиционна програма. Другото, върху което иска да акцентира
вниманието е Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество
и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества. Предложи
да бъде внесен в Общински съвет отчет за състоянието на тези дружества с общинско
участие и по конкретно на Аблан 21. Да се види как стоят нещата и ако нямат нужда от него
да го закрият или да се предприемат някакви мерки за развитие. Този отчет да бъде
представен заедно с отчета на бюджета или с бюджета. Друг въпрос, който също може да
обсъдят е липсата на пълна информация за извършените разпоредителни сделки с имотиобщински собственост и реализацията на инвестиционните намерения спрямо тези имоти.
Дали са реализирани тези инвестиционни намерения или не. Един отчет за всички тези
договори, касаещи реализиране на инвестиционни намерения. Съответно ако няма
изпълнение на дадените инвестиционни намерения и ако се съобрази от юриста на общината
дали е целесъобразно, Общината да си търси правата по съдебен ред.
г-н Иван Цаков-кмет на общината – уточни, че в съда трябва да има добра мотивировка
и да се докажа липсата на инвестиционни намерения.
г-н Любен Василев-общ.съветник – отбеляза, че трябва да има контрол върху тези неща.
г-н Румен Петров-председател ОбС – даде пример с училището в с. Голяма Брестница.
Общината трябва да прецени дали е удачно, но да се направи една ревизия и да се представи
информация, като за в бъдеще да няма пропуски.
г-н Румен Гаврилов-общ.съветник – се обърна към г-га Николаева и обясни, че има
решение на Общински съвет за закриване на Аблан 21 от мандат 2007-2011г., но последващи
стъпки не са предприети, тъй като тогавашния юрист на общината е изразил мнение, че
процедурата е доста сложна.
г-н Румен Петров-председател ОбС – изрази мнение, че няма да е проблем да се
представи една информация за това, какво се случва.
г-жа Полина Йотова-общ.съветник – потвърди изказването на г-н Румен Гаврилов и
отбеляза, че нещата наистина са сложни, но е хубаво, че се повдига този въпрос, за да има
яснота. Предложи на следващото заседание на Общински съвет на основание чл. 27, ал. 4 от
Правилника да се представят актуални данни за участието на общинските съветници в
състава на Местна комисия „Борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни” и Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/.
Тъй като други питания, мнения и изказвания не бяха направи г-н Румен Петровпредседател ОбС закри в 16.40 часа заседанието на Общински съвет – Ябланица.
Изготвил протокола
Цветомира Петрова
ст.експ. ВО и техн. Об-не ОбС

Румен Петров:
Председател Общински съвет
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