ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 35
Днес 27.03.2014г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет.
Ябланица.
Присъстваха 12 общински съветници. Със заявление поради предварително поет
служебен ангажимент от заседанието отсъства г-н Владимир Василев -общ.съветник.
Присъстваха още: г-н Иван Цаков-кмет на общината, г-н Стоян Стойчев-зам.кмет,
инж.Ваня Иванова-директор д-я ССПТСУОСЕ, инж.Величка Минчева-мл.експерт ОСЕ, г-н
Йордан Йорданов-кмет на кметство с.Добревци, г-н Петко Василев-кметски наместник
с.Малък Извор,Тодор Димитров-кметски наместник с.Голяма Брестница, Румяна Стойковасекретар-библиотекар НЧ,,Хр.Ботев-1912”с.Г.Брестница, гл.инспектор Цветан Стайков началник РУ,,Полиция”-Ябланица, инспектор Марин Маринов- зам.началник РСПБЗНЯбланица.
Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.
Той обяви, че съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация заседанието на Общински съвет Ябланица е законно и може да започне
своята работа.
Представи проекта за дневния ред и поясни, че преди да даде думата за мнения и
предложение по него ще направи едно предложение:
В установения в чл.65, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация срок, кметът на общината е
представил едно ново предложение за обсъждане от общинските съветници, относно молба
от читалищното настоятелство при НЧ”Христо Ботев 1912” с.Г.Брестница. Уточни, че
предложението е разгледано на заседанието на ПК”Бюджет и финанси, общинска
собственост, трудова заетост, търговия и услуги” и предложи то да влезе като т.8 в проекта
за дневен ред.Заяви,че освен предложението на кмета са постъпили още два материала за
разглеждане: едно предложение от Николай Георгиев-отговорник на група общински
съветници, относно извършването на персонални промени в състава на постоянните комисии
на ОбС Ябланица и заявление от Борислав Пастирков Илиев, относно отпускане на
финансови средства за провеждане на ромския празник на 8-ми април. Акцентира
вниманието на общинските съветници върху факта, че заявлението не е разгледано на
проведеното на 25.03.2014 г. заседание на ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост,
трудова заетост, търговия и услуги”, но предвид положителното становище, дадено от кмета
на общината,предложи на основание чл.65,ал.2,3,4 от правилника на ОбС предложението и
заявлението да влязат в проекта за дневен ред, като точки 9 и 10, като съответно сегашната
т.8 „Питания, мнения, разни” да стане т.11.
Даде думата за мнения и предложения по така представения проект за дневен ред и
направеното от него предложение.
След като останалите общински съветници не се възползваха от неговата покана, г-н Румен
Гаврилов –председател ОбС обяви процедура,,ГЛАСУВАНЕ”:
- За включването на предложението на кмета на общината, относно молбата от
Читалищното настоятелство на НЧ”Христо Ботев 1912” с.Г.Брестница като т.8 от
проекта за дневен ред на днешното заседание на ОбС.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”-няма.
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За включването на предложението на Николай Георгиев- отговорник на група
общински съветници, относно промени в персоналния състав на постоянните комисии
при ОбС като т.9 от проекта за дневен ред на днешното заседание.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”няма.
- За включването на заявлението на Борислав Пастирков Илиев относно отпускане на
финансови средства за провеждане на ромския празник на 8-ми април, като т.10 от
проекта за дневен ред на днешното заседание на ОбС.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”няма
- За приемане на коригирания и допълнен проект за дневен ред.
Общински съвет Ябланица прие да работи по следния
Дневен ред
1.Анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр. Ябланица за времето от
01.01.2013г. – 31.12.2013г.
2.Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на
населението» гр. Ябланица през 2013г.
3.Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за «Борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни» - Ябланица през 2013г.
4.Приемане на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване
сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия
вид на населените места на територията на община Ябланица.
5.Предложение от Председател Общински съвет относно изготвяне предложение за
отпускане на персонална пенсия по чл.92, от Кодекса за социално осигуряване във връзка с
подадена молба от Надя Николаева Мустанова.
6.Предложения от Кмета на Общината:
6.1.Предоставяне за ползване на мери и пасища-общинска собственост.
6.2.Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска
собственост в община Ябланица за 2014 година.
6.3.Извършване на разпоредителни сделки-продажба на недвижими имоти
(земеделска земя) – частна общинска собственост находящи се в землището на гр.Ябланица.
6.3.1.Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижим имот
/земеделска земя/ -частна общинска собственост, находяща в мест.,,Войнишкото”гр.Ябланица.
6.3.2.Извършване
на
разпоредителна
сделка-продажба
на
недвижими
имоти/земеделска земя/ -частна общинска собственост, находящи се в мест.,,Шумака”гр.Ябланица.
6.3.3.Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижим имот
/земеделска земя/ -частна общинска собственост, находяща
се в мест.,,Пишората”гр.Ябланица.
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6.3.4.Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижим имот
/земеделска земя/ -частна общинска собственост, находяща се в мест.,,Гърбавица”гр.Ябланица.
6.4.Заявление с вх.№ 03-434/13.03.2014г. за възстановяване на правото на
собственост върху земеделска земя, включена в границите на урбанизирана територия
(населено място) с признато право на собственост за възстановяване на наследници на Грозю
Петков Грозев.
7.Молба от Иван Александров Гавалюгов, управител на „Атлантис Нет”ООД за
удължаване срока на договор за наем.
8.Молба от читалищното настоятелство на НЧ,,Христо Ботев-1912” с.Голяма
Брестница,общ.Ябланица, относно предоставяне за безвъзмезно ползване на етаж от
сградата, в която се намира читалището.
9.Предложение от Николай Георгиев – отговорник на група общински съветници,
относно извършването на персонални промени в състава на постоянните комисии на ОбС
Ябланица.
10.Заявление от Борислав Пастирков Илиев, относно отпускане на финансови средства
за провеждане на ромския празник на 8-ми април.
11. Питания,мнения, разни
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”няма

По точка 1. Анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр. Ябланица за
времето от 01.01.2013г. – 31.12.2013г.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС- представи точката и даде думата на г-н Иван
Нинов- председател ПК”Обществен ред,законност,АПОН, борба със спекулата и корупцията,
безопасност на движението, молби и жалби на граждани”
г-н Иван Нинов-председател ПК - представи предложението за решение на
комисията.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС- се обърна се към г-н Нинов със забележката да
не бъде толкова лаконичен и да даде малко повече информация от самото заседание.
г-н Иван Цаков –кмет на общината – отбеляза, че е присъствал на отчета на районното
управление пред ръководството на Областната дирекция и там е била дадена положителна
оценка за работата на РУП-гр.Ябланица.Обърна внимание на факта,че районното управление
работи с намален състав,имат задължения по охрана на държавната граница,охрана на
митингите и т.н.Доста е натоварена програмата на РУП-Ябланица.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС даде думата на гл.инспектор Цветан Стайков.
г-н Цветан Стайков-гл.инспектор РУП-Ябланица уточни, че тази година не е лека,
като се започна с кадрово оптимизиране.Съкратени са четри щатни бройки.Съставът им е
доста намален и се работи по-трудно.Една от колите е отпаднала, горивото е намалено до
минимум.Не могат да бъдат мобилни.Имат хора, младши-полицейски инспектори, които
всяка вечер патрулират, за да се избегнат проблемите.Засега се справят, поне така смята той,
стараят се да се срещат с хората и да дискутират проблемите.Задачата е обща и той смята, че
тя е изпълнена. Благодари на Общината и на Общински съвет за всичко.
г-н Симо Иванов-общ.съветник –попита за броя на санкционираните за шофиране
след употреба на алкохол.
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г-н Цветан Стайков-гл.инспектор-РУП-Ябланица – уточни, че тази информация я има
в представения от тях анализ за дейността през годината – бройката е 23- ма .Очаква всеки
момент да бъде назначен нов служител в,,Пътен контрол”. Катаджиите са 5 човека и е
пределно ясно, че не могат да извършват проверки непрекъснато 24 часа.
г-жа Валентина Николаева-общински съветник - зададе въпрос на г-н Стайков,какво е
неговото лично мнение за т.н. временни акции на министерството,като например охраната на
селата с жандармерия,командировките по границата и т.н.Изобщо, вижда ли смисъл във
всичко това. Вторият й въпрос бе за това какво е мнението на г-н Стайков, относно
кампанията на МВР за назначаването на безработни в помощ на полицията. Мнението на
всички е, че има голяма безработица, нека се назначават хора.Но също така всички знаят
какъв е основният контингент от тези безработни – роми.Дано сред тях да има хора, които
отговарят на критерия.
г-н Цветан Стайков-гл.инспектор-РУП-Ябланица-подчерта в отговор, че не е той
човека, който ще прави оценка на политиката на ръководството на МВР и че винаги са
вкарвали хора там, където има проблеми. Във всяко населено място имат по един
полицейски инспектор. Изводът е, че трябва да има достатъчно хора.Затрупани са от
аналитична работа.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник-изказа своето мнение, че трябват хора и ако
началника сметне, че е необходимо ОбС може да помогне като вземе адекватно решение и
го изпрати до Областната дирекция и МВР.Селата Г.Брестница, Зл.Панега, Орешене остават
непокрити, а в тези райони присъствието трябва да е денонощно.Специално за Брестница
трябва да е жандармения.
г-жа Валентина Николаева-общински съветник- изрази мнение, че в рамките на една
акция не смята, че ще се постигне добър резултат.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник-категорично настоя общинскисъвет да излезе с
решение с което да бъде поискано увеличаване щата на управлението и присъствието на
жандамерия в селата .
г-н Цветан Стайков-гл.инспектор-РУП-Ябланица-подчерта, че оптимизирането на
състава не засяга само районното управление в Ябланица, а всички управления в
страната,така че Областното ръководство на МВР едва ли ще има възможност да помогне.
Смята, че е направено всичко възможно по щатовете.Изрази и отрицателно мнение по
въпроса относно присъствието на жандармерия в селата на Община Ябланица.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник-изказа предположение, че след като по думите на
кмета на общината, директорът на Областна дирекция е предразположен към районното
управление,а е и наясно с факта,че в общината има населени места с компактно циганско
население, няма да е проблем да се защити едно такова присъствие на жандармерията в
района.
г-н Цветан Стайков-гл.инспектор-РУП-Ябланица –подчерта, че според него засега те
се справят доре и сами, без помощта на жандармерията.
г-жа Валентина Николаева-общински съветник-нека поне от райони, където има
повече ромско население да не се командироват хора на границата, по митингите и т.н..
г-н Иван Георгиев-общ.съветник- призова отново общинския съвет да вземе адекватно
решение за да няма негативи.
г-жа Валентина Николаева-общински съветник-предложи да се назначат доброволни
сътрудници, където е нужно, а също така да бъдат използвани и хората наети по програми.
г-н Цветан Стайков-гл.инспектор-РУП-Ябланица-потчерта, че на този етап покриват
всичко само с два патрула,които не спират да обикалят населените места.
г-жа Валентина Николаева-общински съветник- уточни, че все пак не трябва да се
забравя,че в повечето от селата 80% от населението са роми..
г-н Цветан Стайков-гл.инспектор-РУП-Ябланица-посочи,че що се отнася до
доброволците, то всеки един човек може да бъде такъв, стига своевременно да информира
полицията без да се притеснява. Няма сигнал на който да не са се отзовали.Трябва да се води
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диалог с жителите. А колкото до селскостопанската продукция, няма как да стане на всяка
градинка да има служител на полицията.От никъде пари- нула лева за консумативи,намален
лимит на бензина...Не ни питайте как работим.
г-н Симо Иванов-общ.съветник-зададе два въпроса на началника на РУП-Ябланица –
какви мерки се предприемат по отношение на малолетните, които управляват превозни
средства, най-вече скутери.Нека се вземат адекватни мерки, а не като се случи нещо тогава.
Тя главата му не се вижда, но кара джип.Второто питане е дали има сигнали за ДДС измами
г-н Цветан Стайков-гл.инспектор-РУП-Ябланица-отговори, че ДДС измамите са обект
на внимание на данъчните, те самите нямат правомощия да проверяват за ДДС –то. Нямат
право да правят ревизия.Отбеляза, че и други хора са му задавали този въпрос и изрази
учудване защо се смята, че полицията е точно органа, който се занимава с това.Срещу лицето
трябва да има деяние, за да се образува производство.Изрази съжаление, че все по-трудно
получават информация от другите институции.Сподели и един друг проблем в ежедневната
им работа.В управлението се получава сигнал например, че в с.Златна Панега в двора на
лицето Х се горят кабели.Отиват на проверка- всичко е изметено и изчистено.Съществува
порочна практика.Магазин в с.Зл.Панега работи без всякяква регистраци,без санитарно
разрешително, без касов апарат.Всички, включително и кмета на населеното място се правят,
че не забелязват това нарушение.А що се отнася за малолетните шофьори поясни, че
полицията знае много добре кои от тях имат книжки и кои не.
г-н Стоян Стойчев-зам.кмет-сподели,че като председател на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е имал наскоро такъв
случай с дете, което е карало с превишена скорост нерегистрирано моторно превозно
средство с голяма мощност,без свидетелство за правоуправление,без каска и т.н.Образувано
е дело на което майката е обвинила тях, че се заяждат неоснователно с детето й.След като тя
му е купила мотора и с нейно знание го кара, нямат право да се намесват.Полицията не може
да дебне всеки един хлапак. По принцип този казус е много труден за разискване.
г-н Симо Иванов-общ.съветник-отбеляза, че на хората им прави впечатление това
каране с превишена скорост, вдигане мотори на една гума по главният път от изхода на града
до м.Прелог, почти всяка събота и неделя.Зададе въпроса-къде е полицията?
г-н Найден Пеев-изрази мнение, че това може би се дължи на самият недостиг на
хора .Не може на всеки човек да се сложи пазач.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-напомни, че в тази връзка в новата Наредба №1
е предвидено строго наказание за водачите на двукулесни пътни транспортни средства,които
използват само предно или задно колело при движението си по уличната и пътна мрежа.
г-н Бисер Георгиев-общ.съветник –реплекира председателя на ОбС, че по отношение
управлението на моторни превозни средства само на едно колело, няма нужда от
Наредба№ 1, това си го има в самият Закон.
Г-н Румен Гаврилов- председател ОбС-отговори, че проблема тук е в това, че го има в
закона, но не се спазва.Дано сега, когато този текст го има и в наредбата, това безхаберие да
се промени.Служителите на районното управление не трябва да се държат като служители в
националната статистика.
г-н Румен Петров-общ.съветник –попита дали има заплаха за статута на РУПЯбланица, може ли да изгубят този статут. Намалява се състава, намаляват автомобилите...Да
не стане така, че от управление отново да стане участък.Подчерта, че е безспорен факта, че
откакто управлението се ръководи от г-н Цветан Стайков има раздвижване и то в
положителна насока.Нека този начин на работа продължи, безспорно е, че ще има какво да се
довършва. Пожела само успехи!
г-н Иван Георгиев общ.съветник – предложи общинските съветници да се върнат към
поставения от него въпрос за засиленото полицейско присъствие или както той настоява да
има жандармерия по време на селскостопанската кампания, защото с двама полски пазачи
няма да стане.
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Г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-предложи на г-н Георгиев вместо за пореден
път да се упражнява в риторика, да предложи конкретен текст за решение.
г-н Иван Георгиев общ.съветник-изясни текста – При необходимост по време на
селскостопанската кампания да бъде направено искане от страна на общината за насочване
на допълнително външно полицейско присъствие от Областна дирекция на полицията.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” за приемане предложението на г-н Иван Георгиев-общински съветник,което той
предложи да бъде включено като т.2 в предложението за решение на ПК”Обществен
ред,законност,АПОН, борба със спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби
и жалби на граждани” .
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”няма
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – обяви, че преминават към процедура
„Гласуване” за приемане предложението на ПК”Обществен ред,законност,АПОН, борба със
спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани”
,допълнено с предложението направено от г-н Иван Георгиев-общински съветник.
По точка 1. Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ
№ 282
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно: Приемане на Анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр.
Ябланица за периода от 01.01.2013г.до 31.12.2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Ябланица
РЕШИ:
1. Приема представения анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр.
Ябланица за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.
2. При необходимост по време на селскостопанската кампания, да бъде направено
искане от страна на общината за насочване на допълнително външно полицейско присъствие
от Областна дирекция на полицията.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – 0 общински съветници;
„Въздържали се” –няма
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По точка 2. Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита
на населението» гр. Ябланица през 2013г.
Отношение взеха:
г-н Румен Гаврилов – председател ОбС- представи внесеният анализ на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и даде думата на г-н Иван Нинов –
председател на Постоянната комисия ”Обществен ред,законност,АПОН, борба със спекулата
и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани”да запознае
присъстващите с проекта за решение на ръководената от него комисия.
г-н Иван Нинов-общ.съветник-представи точката и допълнително внесе яснота по
нея.Заяви, че членовете на комисията нямат препоръки по внесеният анализ, но са
разтревожени от факта, че техниката им е много остаряла и това неминуемо се отразява
върху работата на пожарната.
г-н Марин Маринов-зам.началник РСПБЗН-Ябланица- запозна съвсем на
краткоприсъстващите на заседанието с тяхната работа.Една бройка и то пожарникарска е
била съкратена, като персонал не сме много,но големия проблем е остарялата техника.
Разполагат само с два автомобила.Във връзка с жътвената кампания призова присъстващите
към стриктно изпълнение на заповедите на кмета на общината.Пое ангажимента,че
независимо от факта, че са сограничен ресурс ще реагират адекватно на всеки подаден
сигнал.Подчерта, че има проект за нови автомобили, но РСПБЗН Ябланица за съжаление не
попада в него.Влизат двата планински района-Троян и Тетевен.
г-н Иван Цаков-кмет на община –изрказа мнението, че във връзка с недостига на
автомобили не би било лошо да се направи искане за такива втора употреба, за да се подобри
работата на пожарната служба.Заяви категорично,че поема ангажимента водоноската на
общината по време на жътвената кампания да бъде денонощно на разположение на
районната служба.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-подчерта, че положението наистина е доста
тревожно и попита инспектор Маринов, има ли някаква възможност районната служба в
Ябланица да получи някои от автомобилите, които ще бъдат свалени от Троян и Тетевен след
получаването на новите при тях. Уточни, че ако ръководството на службата се нуждае от
съдействие от страна на Общински съвет или Общинска администрация, то те трябва да
знаят, че винаги могат да разчитат на това.
г-н Румен Петров-общ.съветник-попита дали е удачно да се излезе с Решение на ОбС
и да се търси съдействие и дори ако трябв да се направи искане.Един от основните проблеми
е техниката, това е ясно, но нека се потърси съдействие.
г-н Марин Маринов-зам.началник РСПБЗ-поясни, че има автомобили,които още не са
разпределени по обектите и има някакъв макар и минимален шанс да си осигурят и нова
техника.Има също така вероятност да се вземе от Троян автомобил, които при тях ще бъде
свален, след получаването на новия.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” за приемане на Анализа на дейността на РСПБЗ-Ябланица през 2013 година.
По точка 2. Общински съвет прие:
РЕШЕНИЕ
№ 283
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно: Приемане на Анализ на дейността на РСПБЗН гр.Ябланица при ОУПБЗН –
Ловеч за периода 01.01. 2013г.-31.12.2013г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Ябланица
РЕШИ:
1.Приема представения анализ за работата на РСПБЗН гр.Ябланица при ОУПБЗН –Ловеч
за периода 01.01.2013 г.-31.12.2013 г.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – 0 общински съветници;
„Въздържали се” –няма
По точка 3.Отчетен доклад за дейността на Местната комисия «Борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни» - Ябланица през 2013 г.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС- представи точката и даде думата на г-н Иван
Нинов- председател ПК”Обществен ред,законност,АПОН, борба със спекулата и корупцията,
безопасност на движението, молби и жалби на граждани”
г-н Иван Нинов-общински съветник - представи предложението за решение на
ръководената от него комисия.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС- уточни, че в залата по негова покана присъства
инж.Величка Минчева - секретар на Местната комисия. Откри дискусията по представения
доклад като даде думата на г-н Стоян Стойчев –председател на Местната комисия «Борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни» - Ябланица .
г-н Стоян Стойчев-зам.кмет –уточни, че доклада е много постен поради липсата на
възпитателни дела.За миналата година имат 6 възпитателни дела и му прави впечатление, че
децата са доста агресивни.Правят срещи с родители и деца, много дискутират и пак се
работи много трудно, нищо не се случва.Подчерта, че от началото на тази година са
образувани до момента 9 възпитателни дела и си пожела една по-успешна година.
г-н Иван Цаков-кмет-обърна внимание върху факта, че родителите са агресивни,
какво остава децата.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” за приемане на доклада на Местната комисия,, Борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни” – Ябланица през 2013 г.

По точка 3. Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 284
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
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Относно:Отчетен доклад за дейността на Местна комисия «Борба
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни» - Ябланица през 2013г.

с

На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществени прояви на
малолетните и непълнолетните, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,Общински съвет
Ябланица
РЕШИ:
1.Приема представения доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Ябланица за 2013г.

Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – 0 общински съветници;
„Въздържали се” –няма.

По точка 4. Приемане на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване
сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия
вид на населените места на територията на община Ябланица
Г-н Румен Гаврилов-председател ОбС –представи точката и поиска от общинските
съветници да му дадат думата като вносител на проекта да каже няколко думи.Уточни, че
законът, в разпоредбите на чл.22,ал.1 от ЗМСМА, дава право на общинските съвети
да приемат нормативни актове, като им придава общозадължителен характер за
лицата , живеещи постоянно или временно в населените места на територията на
общината. Заяви, че в качеството си на местен парламент, общинския съвет е
органът, който в най-голяма степен, съобразявайки се със спецификата на
общината, регламентира по-подробно определена материя, там където законът е
бил по-лаконичен или създава първични правни норми, когато дадени отношения не
са регламентирани
Припомни, че на заседание на Общински съвет-Ябланица, проведено на 17.10.2013
год.
С Решение№ 242, обективирано в Протокол № 30, е създадена
Временна комисия в състав от 7 члена/ петима общински скъветници и двама
представители на общинската администрация/ за актуализация на Наредба №1 на
обс за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието
на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените
места на територията на Община Ябланица. Комисията е провела четри заседания на 14 и 28 януари, и на 04 и 11 февруари 2014 г. На заседанията са присъствали:
секретаря на общината, началник отдел ТСУ при оба, началника на Районно
управление”Полиция”,началника на Районна служба „Пожарна безопастност и
защита на населението” представители на РУП, НПО и граждани. Много подробно в
рамките на четричасовите заседания са разгледани и обсъдени текстовете на сега
действащата Наредба №1, приета с Решение №27, от 26.02.2004 г. на ОбС
Ябланица, която за тези 10 години не е била изменяна и допълвана нито веднъж
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.Установило се е, че има нужда от яснота и прецизиране на повечето от текстовете
на наредбата, които да са в съответствие с действащото национално
законодателство.Членовете на комисията и присъстващите на заседанията експерти
и граждани единодушно са се обединили около идеята временната комисия да
предложи на ОбС - Ябланица приемането на нова Наредба №1 за поддържане на
обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната
собственост, чистотата иприветливия вид на населените места на територията на
Община Ябланица, тъй като отпадането на някои текстове от старата наредба,
поради дублирането им с норми, уредени в други нормативни актове ще създаде
правен вакуум по отношение на регулираните от тези разпоредби обществени
отношения. Съгласно изискванията на чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове/ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, на заинтересованите граждани и
организации е била дадена възможност в 14-дневен срок, считано от 17.02.2014 г.
за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, възражения, предложения
за изменения и допълнения по проекта на Наредба №1 за поддържане на
обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и
тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на
територията на Община Ябланица на адрес: гр.Ябланица, пл.,,Възраждане”№3 –
Център за услуги и информация на гражданите или на електронен адрес:
оs_yаblanitsa@abv.bg .
г-н Иван Георгиев-общински съветник-направи предложение т.2 от чл.4 и целия
чл.10 да отпаднат, като се мотивира с това, че никой не може да му забрани да използва
газово и пневматично оръжие.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-поясни на г-н Георгиев, че текстовете са
препоръчани от Районна прокуратура-гр.Тетевен.Лично г-н Николай Пончев- прокурор в
районната прокуратура е изпратил до Общински съвет Ябланица предложение за допълване
на Наредба №1,с което да се въведат ограничения и забрани относно достъпа на лица,
носенето и ползването на газово и пневматично оръжие на обществени места, обществени
сгради, търговски обекти, масови мероприятия, както и изобщо откритото и демонстративно
носене на такива оръжия.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник-възрази като заяви категорично, че не са длъжни да
се съобразяват с Районна прокуратура –Тетевен.Какво става и ще става на територията на
община Ябланица, определя само и единствено общинския съвет.
г-н Румен Петров-общ.съветник-поясни, че всеки може да прави предложения, няма
нищо притеснително, дали ще остане текста или ще отпадне.Много работа е свършена по
наредбата, няма спор.Направи предложение за преминаване към процедура на
гласуване.Изрази мнение, че наредбата е всеобхватна и прекалено обстоятелствена и
препоръча тя да се приеме, като едно цяло.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-обяви процедура гласуване за приемане на
предложението направено от г-н Иван Георгиев-общ.съветник, относно отпадане на т.2 на
чл.4 и целия чл.10 от проекта на Наредба №1 за поддържане на обществения ред,
осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост,
чистотата и приветливия вид на населените места на територията на Община
Ябланица .
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” –2 общински съветници;
„Против” – 1 общински съветник;
„Въздържали се” –9
Предложението на г-н Иван Георгиев общ.съветник не се приема.
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г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” за приемане на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, осигуряване
сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия
вид на населените места на територията на община Ябланица.
По точка 4. Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ
№ 285
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно: Приемане на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване
сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия
вид на населените места на територията на община Ябланица
На основание чл.76, ал3 и чл.79 от АПК,чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА ичл. 21, ал. 1,т.13,
т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Ябланица
РЕШИ:
1. Приема Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и
спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на
населените места на територията на община Ябланица,
2. Отменя Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и
спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на
населените места на територията на община Ябланица приета с Решение № 27 от
Протокол № 5/26.02.2004г.
Мотиви:
1. Причини, налагащи приемането на новия подзаконов нормативен акт:
1.1. Необходимост от промяна на структурата на досега действащата Наредба №1 за
поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на
гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места
на територията на община Ябланица и съобразяването й с разпоредбите на Закона за
нормативните актове.
1.2. Необходимост от привеждане в съответствие на разпоредбите в местната наредба с
измененията и допълненията в националното законодателство в областта на обществения ред
и сигурността на гражданите.
1.3. Необходимост от ясно регламентиране, както и повишаване ефективността при
налагането на наказания за констатирани административни нарушения на територията на
Община Ябланица.
1.4. Изпълнение на Решение № 242, обективирано в Протокол № 30 от 17.10.2013 год.
на Общински съвет Ябланица, относно създаване на Временна комисия със задача
Актуализиране на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, осигуряване
сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и
приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица.”
2. Цели, които се поставят:
2.1. Проектът има за цел да се синхронизира и приведе местната Наредба в
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съответствие със законодателството ни в областта на обществения ред и сигурността.
2.2. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по
отношение превенция и констатиране на нарушения на обществения ред, опазване на
чистотата и общественото имущество на територията на общината, както и редът и начина за
санкционирането им.
3. Очаквани резултати:
3.1 Чрез прилагането на наредбата ще се установят ясни, общодостъпни правила и
норми на поведение, права и задължения на физически, юридически лица и организации и
др., временно пребиваващи или трайно установени на територията на община Ябланица, по
отношение спазване на обществения ред, опазване на чистотата и общественото имущество.
3.2. Налагането на санкции при констатирани нарушения по отношение спазването на
установените с наредбата правила и норми, ще доведат до по-стриктното им спазване, до
минимизиране на нарушенията на обществения ред, опазването на чистотата, на частното и
обществено имущество на територията на Община Ябланица.
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба № 1:
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на новата
уредба, тъй като изпълнението на новата Наредба №1 за поддържане на обществения ред,
осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост,
чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община
Ябланица, се възлага на кмета на общината.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Тенденциите в местното самоуправление са най-концентрирано изразени в
Европейската Харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ
необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните
структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно
самоуправление. Доколкото настоящият проект на Наредба е с предмет на подзаконов
нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА от
Общински съвет Ябланица като орган на местното самоуправление, то приложими са
разпоредбите на Европейската Харта за местното самоуправление.
Общ брой на общинските съветници: 11
ГЛАСУВАЛИ:
„За” –11 общински съветници;
„Против” – 0 общински съветници;
„Въздържали се” –1
По точка 5. Предложение от Председател Общински съвет относно изготвяне
предложение за отпускане на персонална пенсия по чл.92, от Кодекса за социално
осигуряване във връзка с подадена молба от Надя Николаева Мустанова.
Отношение взеха:
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-представи точката и внесе яснота по нея.В
случая се касае за дете, което няма право на наследствена пенсия по реда на чл.81 от Кодекса
за социално осигуряване.То може да кандидатства с молба до общинския съвет за даване на
съгласие за изготвяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална
пенсия по реда на чл.92 от КСО.Съгласно чл.7, ал1, т.1 от НПОС, персоналните пенсии по
чл. 92 от КСО се отпускат с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на
труда и социалната политика,съгласувано с министъра на финансите.майката на детето е
представила в определения й срок всички необходими документи.
г-н Иван Георгиев общ.съветник-представи предложението за решение на ПК”Бюджет
и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги.
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г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” за приемане на направеното от него предложение за отпускане на персонална
пенсия по реда на чл.92 от КСО и подкрепено от ПК.
По точка 4. Общински съвет прие:
РЕШЕНИЕ
№ 286
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно: Предложение от Председател Общински съвет относно изготвяне
предложение за отпускане на персонална пенсия по чл.92, от Кодекса за социално
осигуряване във връзка с подадена молба от Надя Николаева Мустанова.
На основание чл.21,ал.1,т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА,чл.92 от КСО и
изискванията на чл.7,ал.2, т.1, ал.3 и ал.4,т.3 от НПОС, Общински съвет Ябланица

РЕШИ:
1.Общински съвет Ябланица дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл.92 от КСО
на Нуртен Билхан Реджеб родена на 07.09.1996 г.от с.Г.Брестница, общ.Ябланица,
ул.”Александър Стамболийски” № 64, дете на починалия Билхан Реджеб Али.
2.В 7-дневен срок решението да се предостави на молителя, за представяне в НОИгр.София.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” –12 общински съветници;
„Против” – няма
„Въздържали се” –няма

По точка 6.Предложения от кмета на общината:
По точка 6.1.Предоставяне на мери и пасища общинска собственост
Отношение взеха:
г-н Румен Гаврилов председател ОбС-представи точката и даде думата на г-н Иван
Георгиев.
г-н Иван Георгиев общ.съветник-представи предложението за решение на ПК”Бюджет
и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване”,което ще бъде,, поименно” съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
По точка 6.1.Общински съвет прие:
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РЕШЕНИЕ
№ 287
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно: Предоставяне на мери и пасища общинска собственост
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 и ал.3,37о и
чл.37п от ЗСПЗЗ чл. 130, ал. 3 от Правилника за организцията и дейността на Общински
съвет-Ябланица, неговите комисии
и взаимодействието
му с Общинска
администрация,Общински съвет Ябланица

РЕШИ:
1. Приема Годишен план за паша за 2014 година.
2. Приема Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
Ябланица.
3. Дава съгласие да се предоставят под наем общинските мери и пасища за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани и/или техните сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни, регистрирани
в ОДБХ-гр.Ловеч и определени в списъка по чл. 37о, ал. 2 от ЗСПЗЗприложение:списъци на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на
територията на населените места в Община Ябланица и списъци с размера на
местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Ябланица по
населени места.
4. Определя задълженията на Община Ябланица и ползвателите за поддържането на
мерите и пасищата, както следва:
-Община Ябланица се задължава да предостави мерите и пасищата – публична
общинска собственост за ползване от земеделски стопани или техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни при условия, че
стопаните или техните сдружения, отглеждащи тревопасни селскостопански животни
са включени в съответните списъци, изготвени от кметовете, кметските наместници на
населените места в Община Ябланица.В списъците да е вписан броят на притежаваните
от тях регистрирани тревопасни селскостопански животни по видове, възраст и брой, да
бъдат заверени от лицензирания ветеринарен лекар на населеното място,
удостоверяващ регистрация на съответните животни и съгласувани в Областна
дирекция по безопасност на храните – гр.Ловеч.
- Ползвателите на мери и пасища – общинска собственост са длъжни да заплатят
годишна такса за ползване, както следва:3 лв/дка за ползване от лица, отглеждащи
пасищни животни и 6 лв./дка за индивидуално ползване от лица, поели задължението да
подържат пасищата и мерите и пасищата на територията на Община Ябланица.
5.Дава съгласие за отдаване под наем или под аренда на мери и пасища-общинска
собственост на територията на Община Ябланица за срок до 5 /пет/ години, а по искане
на ползвателите и за по-кратък срок на земеделски стопани, отглеждащи пасищни
животни, или на лица, които ще поемат задължението да ги подържат в добро
земеделско и екологично състояние чрез публично оповестен конкурс по реда на
НРПУРОИ.Отдаване на мерите и пасищата се извършва при спазване на изискванията
по чл.37о-37и от ЗСПЗЗ.
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6.Идентификацията на имотите по КВС /Карта на възстановена собственост/ в ОбС
„Земеделие”-гр.Тетевен –ИРМ гр. Ябланица, да се извърши след представяне на копие
от Решение на Общински съвет-Ябланица.
7.Задължава кмета на общината, кметовете на населени места и кметските наместници
да следят за изпълнението на правилата за ползване на общински мери и пасища и да не
допускат ползването им от ползватели, които не са заплатили определена такса или
наемна цена за ползване на мерите и пасищата.
8.Отменя Решение №208/19.06.2013г. на Общински съвет –Ябланица, за ползване на
мери и пасища-общинска собственост за отглеждане на животни в съответствие с
условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Найден Пеев, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 6.2.Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост през 2014г. в Община Ябланица.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-представи точката и даде думата на
председателя на ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и
услуги”.
г-н Иван Георгиев-представи предложението за решение на ръководената от него
комисия.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
По точка 6.2.Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 288
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно:Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост през 2014г. в Община Ябланица.
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 допълнението в Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост през 2014г. в Община Ябланица.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Найден Пеев, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
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„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

По точка 6.3.Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижими имоти
/земеделска земя/ -частна общинска собственост се в мест.”Войнишкото”,гр.Ябланица
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-представи точката и даде думата на
председателя на ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и
услуги”.
г-н Иван Георгиев-представи предложението за решение на ръководената от него
комисия.
г-н Симо Иванов общ.съветник-изрази своето мнение относно разпоредителните
сделки и начина по които те се осъществяват в общината.Обърна сериозно внимание върху
факта, че на сайта на общината сроковете не се спазват.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.

По точка 6.3.Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 289
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно: Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижими имоти /земеделска
земя/ -частна общинска собственост се в мест.”Войнишкото”,гр.Ябланица
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС и чл.50 от Наредбата за реда и
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Ябланица
РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-продажба на недвижим
имот/земеделска земя/-частна общинска собственост чрез публичен търг, с тайно наддаване
както следва:
-Нива –имот № 035089 в местността „Войнишкото” в землището на гр.Ябланица с
площ от 5,986 дка, актуван с АОС №1389/24.10.2013г.
2.След изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарна стойност от
лицензиран оценител и одобрена от ОбС, възлага на Кмета на общината да проведе всички
законни процедури за извършване на разпоредителна сделка.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски,Найден Пеев,Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
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По точка.6.3.2 Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижими имоти
/земеделска земя/ -частна общинска собственост се в мест.”Шумака”-гр.Ябланица.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-представи точката и даде думата на
председателя на ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и
услуги”.
г-н Иван Георгиев-представи предложението за решение на ръководената от него
комисия.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
По точка 6.3.2Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 290
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно: Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижими имоти /земеделска
земя/ -частна общинска собственост се в мест.”Шумака”-гр.Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС и чл.50 от Наредбата за реда
и придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществство,Общински съвет
Ябланица
РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-продажба на недвижим
имот/земеделска земя/-частна общинска собственост чрез публичен търг, с тайно наддаване
както следва:
-Поземлен имот нива с №065220 с площ от 1,988 дка-V категория в землището на
гр.Ябланица, мест.”Шумака”актуван с АОС №1607/21.02.2014г.
-Поземлен имот нива с №065221 с площ от 0,959 дка-V категория в землището на
гр.Ябланица, мест.”Шумака”, актуван с АОС № 1608/21.02.2014г.
-Поземлен имот нива с №065222 с площ от 3,717 дка-V категория в землището на
гр.Ябланица,мест.”Шумака”, актуван с АОС № 1609/21.02.2014г.
-Поземлен имот ливада с № 065224 с площ от 0,819 дка -V категория в землището на
гр.Ябланица, мест.”Шумака”,актуван с АОС № 1610/21.02.2014г.
-Поземлен имот ливада с № 065225 с площ от 0,733 дка- V категория в землището на
гр.Ябланица,мест.”Шумака”,актуван с АОС №1611/21.02.2014г.
-Поземлен имот ливада с №065226 с площ от 2,584 дка -V категория в землището на
гр.Ябланица,мест.”Шумака”,актуван с АОС №1612/21.02.2014г.
-Поземлен имот –нива с №065223 с площ от 3,789 дка-V категория в землището на
гр.Ябланица,мест.”Шумака”,актуван с АОС №1613/21.02.2014г.
2.След изготвяне на експертни пазарни оценки за определяне на пазарна стойност от
лицензиран оценител и одобрена от ОбС, възлага на Кмета на общината да проведе всички
законни процедури за извършване на разпоредителната сделка.
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Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов, Найден Пеев
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По т.6.3.3Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижим имот
/земеделска земя/ -частна общинска собственост находяща се в мест”Пишората”
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-представи точката и даде думата на
председателя на ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и
услуги”.
г-н Иван Георгиев-представи предложението за решение на ръководената от него
комисия.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
По точка 6.3.3Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 291
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно:Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижим имот
/земеделска земя/ -частна общинска собственост находяща се в мест”Пишората”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл.35, от ЗОС, и чл.50 от Наредбата за реда
и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Ябланица
РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-продажба на недвижим
имот/земеделска земя/-частна общинска собственост чрез публичен търг, с тайно наддаване
както следва:
-Нива- имот № 034141 в мест.”Пишората” в землището на гр.Ябланица с площ от
4,695 дка- V категория, актуван с АОС № 1381/24.10.2013г.
2.След изготвяне на експертни пазарни оценки за определяне на пазарна стойност от
лицензиран оценител и одобрена от ОбС, възлага на Кмета на общината да проведе всички
законни процедури за извършване на разпоредителната сделка.
Общ брой на общинските съветници: 12
18

ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов,Найден Пеев
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

По т.6.3.4Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижим имот /земеделска
земя/ -частна общинска собственост находяща се в мест.”Гърбавица”, гр.Ябланица
.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-представи точката и даде думата на председателя
на ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”.
г-н Иван Георгиев-представи предложението за решение на ръководената от него
комисия
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
По точка 6.3.4Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 292
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно:Извършване на разпоредителна сделка-продажба на недвижим имот
/земеделска земя/ -частна общинска собственост находяща
се в мест.”Гърбавица”,
гр.Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл.35, от ЗОС, и чл.50 от Наредбата за реда
и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Ябланица
РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-продажба на недвижим
имот/земеделска земя/-частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
както следва:
- Изоставена нива – имот № 034001 в местн.”Гърбавица” в землището на гр.Ябланица
с площ от 0,641 дка- ІХ категория, актуван с АОС № 1342/23.07.2013г.
2.След изготвяне на експертни пазарни оценки за определяне на пазарна стойност от
лицензиран оценител и одобрена от ОбС, възлага на Кмета на общината да проведе всички
законни процедури за извършване на разпоредителната сделка.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:

19

„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев,Николай Георгиев,Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов,Найден Пеев
„Против”
„Въздържали се” – няма.

По точка 6.4.Заявление за възстановяване на правото на собственост върху
земеделска земя включена в границите на урбанизирана територия(населено място) с
признато право на собственост за възстановяване на наследници на Грозю Петков Грозев с
вх.№03-434/13.03.2014г.
.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-представи точката и даде думата на председателя
на ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”.
г-н Иван Георгиев-представи предложението за решение на ръководената от него
комисия
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
По точка 6.4Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 293
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно:Заявление за възстановяване на правото на собственост върху земеделска
земя включена в границите на урбанизирана територия(населено място) с признато право на
собственост за възстановяване на наследници на Грозю Петков Грозев с вх.№03434/13.03.2014г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, и чл.10,ал.7 от ЗСПЗЗ, Общински съвет
Ябланица
РЕШИ:
1.Възстановява УПИ ХVІІІ-13,17, кв.15 по регулационния план на гр.Ябланица с площ
от около 820 кв.м.,актуван с АОС №1503/22.01.2014г. на наследници на Грозю Петков
Грозев.
2.Възлага на Кмета на община Ябланица да извърши всички законови процедури за
възстановяване на имота.
Общ брой на общинските съветници: 11
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници –Бисер Георгиев,Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Найден Пеев, Румен Петров,Симо Иванов
„Против” – няма;
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„Въздържали се” – няма.
По точка.7 Молба от Иван Александров Гавалюгов управител на „Атлантис Нет”
ООД за удължаване договор за наем.
Отношение взеха:
г-н Румен Гаврилов председател ОбС-представи точката и даде думата на г-н Иван
Георгиев
г-н Иван Георгиев общ.съветник-акцентира вниманието на общинските съветници
върху факта, че има допълнителни изисквания за узаконяване на строителство.
г-н Румен Петров общ.съветник-попита дали ще спрат да действат. Има ли проблем,
че ще спре доставката на тази услуга.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – успокои г-н Петров, че спиране на интернет
няма да има.,,Атлантис Нет”до провеждането на процедурата ще плащат обезщетение и ще
продължат да доставят интернет в града и общината.Поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
По точка.7 Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 294
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно: Молба от Иван Александров Гавалюгов управител на „Атлантис Нет” ООД
за удължаване договор за наем.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, Общински съвет Ябланица
РЕШИ
Не уважава молбата подадена от Иван Александров Гавалюгов- управител на
„Атлантис Нет”ООД, гр.Ботевград, бул.Европа №5,относно удължаване на договор за наем
№07-0077/22.03.2005г., тъй като противоречи на § 78, ал.2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинска собственост.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Найден Пеев, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка.8 Молба от читалищно настоятелство на Народно читалище „Христо Ботев
1912” с. Г.Брестница, общ.Ябланица.
.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-представи точката и даде думата на председателя
на ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”.
г-н Иван Георгиев-представи предложението за решение на ръководената от него
комисия.
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г-н Румен Петров общ.съветник-попита, защо е даден през 1996г. само единият етаж
на сградата на читалището, а не цялата сграда.
г-н Румен Гаврилов председател ОбС-отговори, че сградата има три етажа от които
през 1996 г. читалището е заемало само един от тях- третия, състоящ се от библиотека-30
кв.м., читалня-11 кв.м и фоайе-10 кв.м.Това са ползвали към момента и затова това им е
предоставено през далечната 1996 г. за безвъзмезно ползване.На първия етаж се е
помещавала пощата,а на втория здравната служба.Сега тези два етажа вече са свободни.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
По точка.8 Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 295
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно: Молба от читалищно настоятелство на Народно читалище „Христо Ботев
1912” с. Г.Брестница, общ.Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 4 от ЗОС и чл. 64, ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Ябланица
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде предоставено за безвъзмездно ползване ІІ етаж от сграда, в
която се намира читалището със застроена площ от 90 кв.м., находяща се в УПИ V-145, кв.
16 по РП на с. Голяма Брестница за срок от 5 /пет/ години на НЧ „Христо Ботев 1912” с.
Голяма Брестница, общ. Ябланица с цел изграждане на център за работа с деца по,,Програма
за подкрепа на НПО-България по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство”.
МОТИВИ:
Народно Читалище „Христо Ботев 1912” с. Голяма Брестница ползва ІІІ етаж от
сграда, находяща се УПИ V-145, кв. 16 по РП на с. Голяма Брестница. Помещенията, които
ползват са за библиотека и читалня и не са достатъчни за разширяване на дейността на
читалището за работа с децата от селото по Проект за изграждане на център за работа с деца
и предоставяне на услуги за личностно развитие и социално включване по Програма за
подкрепа на НПО-България по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство.Това обуславя необходимостта от допълнителното предоставяне за ползване
ІІ етаж от същата сграда с площ от 90 кв.м.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Найден Пеев, Румен Гаврилов, Румен Петров,Симо Иванов;
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„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка.9.Предложение от Николай Георгиев-отговорник на група общински
съветници, относно промяна в постоянния състав на ПК”Бюджет и финанси, общинска
собственост, трудова заетост,търговия и услуги” и ПК,,Обществен ред, законност, АПОН,
борба със спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на
гражданите”
Отношение взеха:
г-н Румен Гаврилов председател ОбС-представи предложението на г-н Николай
Георгиев и даде думата на вносителя.
г-н Николай Георгиев- общ.съветник-като вносител мотивира своето предложение.
г-н Иван Иванов- общински съветник- на основание чл.52, ал.4, т.4 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Ябланица, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011г.-2015г., направи
предложение г-н Симо Иванов да влезе на мястото на г-н Румен Гаврилов в състава на
ПК,,Европейско сътрудничество, оперативни програми и партньорски инициативи”
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че тъй като има две предложения
относно участието на г-н Симо Иванов в две различни постоянни комисии на ОбС”Обществен ред, законност, АПОН, борба със спекулата и корупцията, безопасност на
движението, молби и жалби на гражданите” и ,,Европейско сътрудничество, оперативни
програми и партньорски инициативи”, преминават към процедура „Гласуване” на
предложението внесено от г-н Николай Георгиев, относно промяна в персоналния състав на
ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”-няма.
г-н Румен Гаврилов-председател-ОбС-обяви процедура,,Гласуване”за приемане на
предложението на г-н Николай Георгиев,относно промяна в персоналния състав на
ПК,,Обществен ред, законност, АПОН, борба със спекулата и корупцията, безопасност на
движението, молби и жалби на гражданите”

,

Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 5 общински съветници;
,,Против-5 общински съветници
,Въздържали се”- 2 общински съветници

г-н Румен Гаврилов-председател-ОбС-обяви процедура,,Гласуване”за приемане на
предложението на г-н Иван Иванов,относно промяна в персоналния състав на
ПК,,Европейско сътрудничество, оперативни програми и партньорски инициативи”,

„

Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 6 общински съветници;
,,Против-5 общински съветници
Въздържал се”- 1 общински съветник

23

г-н Румен Гаврилов-председател-ОбС-припомни на колегите си, че съгласно чл.9,
ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ябланица,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015 г.,
избора на членове на постоянните комисии към ОбС става с мнозинство от гласовете на
повече от половината от общия брой общински съветници.Обяви процедура на
прегласуване на направените предложения за персонални промени в две от постоянните
комисии--”Обществен ред, законност, АПОН, борба със спекулата и корупцията,
безопасност на движението, молби и жалби на гражданите” и ,,Европейско сътрудничество,
оперативни програми и партньорски инициативи”.
-за приемане на предложението на г-н Николай Георгиев,относно промяна в персоналния
състав на ПК,,Обществен ред, законност, АПОН, борба със спекулата и корупцията,
безопасност на движението, молби и жалби на гражданите”
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 0 общински съветници;
„Против” – 10 общински съветници;
„Въздържали се”-2 общински съветници.
-за приемане на предложението на г-н Иван Иванов,относно промяна в персоналния
състав на ПК,,Европейско сътрудничество, оперативни програми и партньорски
инициативи”,
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – 0 общински съветници;
„Въздържали се”- 0 общински съветници

По точка.9.Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 296
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
Относно:Промяна в персоналния състав на ПК”Бюджет и финанси, общинска
собственост, трудова заетост,търговия и услуги” и ПК,,Облществен ред, законност, АПОН,
борба със спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на
гражданите”.
На основание чл. 21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1,
т.1.,чл.49, ал.3, чл.52, ал.4, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
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съвет-Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за
мандат 2011-2015г., Общински съвет Ябланица
РЕШИ:
1.Променя в персоналния състав на ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост,
трудова заетост, търговия и услуги”, както следва:
1.1.Освобождава Румен Гаврилов, като член на ПК.
1.2.Избира Румен Петров за член на ПК.
2. Променя в персоналния състав на ПК,,Европейско сътрудничество, оперативни
програми и партньорски инициативи”, както следва:
1.1.Освобождава Румен Гаврилов като член на ПК.
1.2.Избира Симо Иванов за член на ПК.
Мотиви: От началото на мандат 2011г.-2015г. в ОбС-Ябланица имаше двама
общински съветници, които не участваха в състава на нито една ПК.Във връзка с
обнародвания в ДВ, бр.1 от 03.01.2014г.Закон за изменение и допълнение на Закона за
местното самоуправление и местната администрация, с цел стриктно спазване на
законодателството в р.България, е необходимо да се извършат персонални промени на две от
ПК към ОбС- Ябланица, ПК”Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост,
търговия и услуги” и ПК ,,Европейско сътрудничество, оперативни програми и партньорски
инициативи”.

По точка.10.Заявление с вх. № 03-517/21.03.2014г. от Борислав Пастирков Илиев, относно
отпускане на финансови средства за провеждане на ромския празник на 8-ми април.
г-н Румен Гаврилов председател ОбС-представи внесеното заявление и даде думата на
кмета на общината за да уточни каква сума може да бъде отпусната от общината по повод
8-ми април.
г-н Иван Цаков- кмет на общината-заяви, че лично за него 500лв.са много, но има
също така и едно изискване към организаторите- да не се минава през стадиона поради това,
че е заграден и затревен. Мероприятието да не се прави на стадиона, а около него.Предложи
да бъде отпусната сумата от 350 лв.
г-н Иван Георгиев общ.съветник-предложи да бъдат отпуснати 300 лв.за честване на
„Международния ден на ромите”, който се празнува на 8 април.
Г-н Иван Цаков-кмет на общината-оттегли своето предложение за 350 лв.в полза на
направеното от г-н Иван Георгиев предложение.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
По точка.10.Общински съвет прие:

РЕШЕНИЕ
№ 297
гр. Ябланица, 27.03.2014г.
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Относно: Заявление № 03-517/21.03.2014г. от Борислав Пастирков Илиев
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Ябланица
РЕШИ:
1.Отпуска сума в размер на 300/триста/ лв.за честването на Международният ден на
ромите.
Общ брой на общинските съветници: 12
ГЛАСУВАЛИ:
„За”–Бисер Георгиев, Драгомир Марков,Иван Иванов,Иван Нинов, Иван
Георгиев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров,
Найден Пеев,Симо Иванов
„Против” – 0 общински съветници;
„Въздържали се” –Симо Иванов,Валентина Николаева
По точка.10. Питания, мнения, разни
Г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-заяви, че писменни питания до момента не са
постъпили в деловодството на съвета и даде думата за устни такива.
г-жа Валентина Николаева общ.съветник- отправи питане свързано с таблото с
разписанието на автобусните линии, което е поставено в центъра на гр.Ябланица.Зададе
въпроса защо някой автобуси, които вече не минават през града, ги има вписани в
него.Коментара на превозвачите е, че кмета на общината бил забранил преминаването на
автобусите през града.
г-н Стоян Стойчев зам.кмет-заяви,че истинската причина е, че в момента в града не
влизат тези превозвачи, които нямат заверени маршрутни разписания от Републиканската
транспортна схем. Досега те правеха това на добра воля, но след една предизвиканапо всяка
вероятност от конкуренцията в бранша проверка от ДАИ, преустановиха влизането си в
Ябланица.
г-н Иван Цаков кмет-отговори, че ще се опита да направи всичко възможно този
проблем да се отстрани.
г-жа Валентина Николаева общ.съветник-предложи в такъв случай да се премахнат от
таблото с разписанието фирмите, които не минават.
г-н Румен Гаврилов- председател ОбС –закри заседанието на ОбС-Ябланица, поради
изчерпване на дневния ред.

Румен Гаврилов:
Председател Общински съвет
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