ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 7
Днес 15.02.2012г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 12 общински съветници. Със заявление по уважителни причини отсъства
г-н Бисер Георгиев-общ.съветник.
Общински съвет прие да работи по следния
Дневен ред
1. Предложения от Кмета на Общината:
1.1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за 2011 –
2015г.
1.2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в община Ябланица за 2012г.
1.3. Приемане на бюджета на община Ябланица за 2012г.
1.4. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и отчет за
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2011г.
1.5. Писмо от инж. Преслав Георгиев – директор ОД „Земеделие” – гр. Ловеч за
предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на ІІІ етаж в сградата на Общинска
администрация-гр. Ябланица за нуждите на Общинска служба-Тетевен, ИРМ Ябланица с вх.
№01-184/17.01.2012г.
1.6. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
с вх. № 01-24/05.01.2012г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен.
2. Докладна записка от Николай Данов Цанкарски-завеждащ музейна сбирка при
читалище „Наука-1901” гр. Ябланица, относно осигуряване на средства за ремонт на
обществена сграда в гр. Ябланица
3. Питания, мнения, разни.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за 2011 –
2015г.
Отношение взеха:
По т.1.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 35
гр. Ябланица, 15.02.2012г.
Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за 2011 –
2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
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РЕШИ:
1. Отлага приемането на Стратегията за управление на общинската собственост за 2011
– 2015г.
2. Възлага на кмета на общината до следващото заседание на ОбС да бъде представена
преработена и допълнена Стратегия за управление на общинската собственост – приоритети,
мерки, анализи, възможности за развитие.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 7 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – 3 общински съветници - Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай
Георгиев;
„Въздържали се” – Владимир Василев, Иван Нинов.
По точка 2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Ябланица за 2012г.
Отношение взеха:
По т.1.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 36
гр. Ябланица, 15.02.2012г.
Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в община Ябланица за 2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
за 2012г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
г-н Владимир Василев-общ.съветник – извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”
По точка 1.3. Приемане на бюджета на община Ябланица за 2012г.
По т.1.3. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 37
гр. Ябланица, 15.02.2012г.
Относно: Приемане на бюджета на община Ябланица за 2012г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.11, ал.9, чл.12 и чл. 30, ал. 1
от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012г., ПМС №
367/29.12.2011г. и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Ябланица приема бюджета на община Ябланица за 2012 година,
както следва:
1.1. Приходи в размер на
3678850 лв.,
/съгласно приложение № 1,пр.1.1/в.т.ч.
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности/ДД/ в размер на 2345850 лв.,
в.т.ч.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности
2238172 лв.
1.1.1.2. Възстановени заеми
57997 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък за 2011г., разпределен съгл. Приложение № 2.6. 49681 лв.
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на
1333000 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
212000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
444900 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия
423000 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности
201000 лв.
1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
43100 лв.
1.1.2.6. Възстановени заеми
9992 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от вал.с/ка в левова равностойност
8 лв.
1.2. По разходите в размер на
по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения
№ 2,2.1;2.2;2.3;2.4,2.5 и 2.6 в т.ч.
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер н /Пр.2.1/
в.т.ч. от преходния остатък за ф-я „образование”
От държавни трансфери
От възстановени заеми
1.2.2. За местни дейности в размер/пр.2.2 /

3678850 лв.
2345850лв.
49681 лв.
2238172 лв.
57997 лв.
1333000 лв.

2.3. Приема разчет на бюджетните разходи на Общинска администрация и дейностите
към нея, кметствата и населените места, съгласно пр.№ 2.2,2.3,2.4,2.5 и разчети за
делегирани бюджети –приложение № 2.6.
2.4. Приема поименния списък за капиталови разходи за 2012 г., в размер на 210725лв.,
съгласно Приложение № 3.
2.5. Утвърждава извънбюджетните сметки ,обслужващи проекти по Оперативни
програми и фонд „Земеделие” г., съгласно Приложение № 5.
3. Утвърждава списък на длъжностите –педагогически персонал,които имат право на
транспортни разходи – 30.06.2012 година –Приложение № 4
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3.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по
точка 3 за педагогическия персонал и размера на средствата в рамките на 85% от
действителните разходи,като се спазва чл.29 от ПМС 367 /29.12.2011 г.
4.Приема следните лимити за разходи:
4.1.Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на
3 на сто от
начислените трудови възнаграждения.
4.2.Определя стойност за един храноден /оклад/ за ОДЗ – до 1.80 лева и за
ученическите столове до 2 лева.
4.3. Дава съгласие да се подпомагат разходите за погребения и лечение на социално
слаби, самотни граждани и лица с увреждания в размер до 100 лева със заповед на кмета,
като се спазва ПМС 367/29.12.2011 г.
4.4. Определя численост на персонала и утвърждава разходите за заплати в местните
дейности за 2012 година, както следва: Чистота - 7бр.- 32500 лева; ДСП – 5бр.- 27500 лева;
ученически столове – СОУ ”В.Левски” и ОУ „Л.Каравелов”- 7 бр.- 38700 лева./Пр.№2.3 и
2.4./
4.5. Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация”, считано от 01.01.2012 година - 45 бр./РМС 265т.8/29.04.2011г.
и средства за работни заплати в размер на 313620 лева в рамките на средствата
,предоставени по единни разходни стандарти./Пр. № 2.3;2.4;2.5/
5. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните им
сметки, съгласно пр. № 6
5.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които прилагат системата
на делегирани бюджет дава право на директорите на училища и директора на ОДЗ:
5.1.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства.
5.1. 2.Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи.
5.1.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в
рамките на утвърдената численост.
5.1.4. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по
системата на делегирани бюджети, да реализират собствени приходи от такси, цени на
услуги и управление на общинска собственост.
5.1.5. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на
делегирани бюджети да коригират служебно през 2012 г. с постъпилите над планираните
собствени приходи приходната и разходната част по съответните дейности по бюджета си.
5.1.6. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на
делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за
направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от
други бюджети.
6. Определя просрочените задължения от минали години -21553, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2012 г., както следва: - 9725 лева-сграда център-тяло А; 700 лева транспортни разходи междуселищни превози и 1000 лева – обезщетение за изгубено дело28.02.2012г. и 10128 лева- до 30.09.2012 година.
7. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2012 г.в размер на
25000лева .
8. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки и
фондове за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни
безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването
им от Управляващия орган.
9. Възлага на кмета на общината:
9.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на
дарителя, донора.
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9.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера
и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения
в размер над 10 %, спрямо общите приходи, както и за просрочените вземания и да
предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
9.3.Да разпредели и утвърди одобрените средства за общинския бюджет по месеци.
9.4.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и понискостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
9.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила в Системата за
финансово управление и контрол.
9.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни 2012 година да се прехвърлят
средства от един вид разход в друг вид разход в делегираните от държавата дейности,с
изключение на разходите за делегирани от държавата дейност по образование/ПЗР на
ЗДБРБ за 2012 г.
9.7. Да утвърди правила за управление на бюджетните средства в
училищата,прилагащи системата на делегирани бюджети.
10. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на кмета
на общината /чл.27 от ЗОБ/, както следва:
10.1. Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
10.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
10.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
11. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
11.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни.
11.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови
разходи, за покриване на просрочени задължения от минали години в размера определен в
т.6; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти;
неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи
ремонти.
12. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в срок до 15.03.2012г. конкретни мерки за изпълнение
на приетият от Общински съвет бюджет.
Корекциите, които се правят в Приложение № 2.3. са следните:
1. Функция „Отбрана и сигурност”, издръжка от местни дейности се намалява с
6000, които се пренасочват към Функция „Общи държавни служби”,
издръжка Общински съвет в местни дейности – средствата стават 76000лв.
2. Корекция в заглавието на Функция „Здравеопазване, в т.ч. Здравен кабинет в
ОДЗ и училища”.
3. Функция „Култура, религиозни дейности, спорт в т.ч.”:
- „Субсидирана численост читалища, издръжка”-местни дейности се
намалява с 1000лв.
- „Оркестър” – местни дейности се намалява с 2400лв.
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-

„Обредни домове и други дейности по култура” – местни дейности се
намалява с 1000лв.
- Получената сума в размер на 4400лв. се насочват към „Спортна база и
спортни клубове и др.д.” – местни дейности – средствата стават
14400лв.
4. Функция „Икономически дейности”, други дейности по икономика – местни
дейности се намалява с 1000лв., които се насочват към „туристически бази-местни
дейности – средствата стават 3000лв.
5. Корекция в Приложение № 2.4. – Кметство с. Златна Панега, т. 4”Социално
осигуряване и подпомагане - §1000” – средствата се намаляват с 500лв., които се
насочват към Кметство с. Брестница същата точка.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 7 общински съветници – Владимир Василев, Иван Нинов, Иван Георгиев,
Нйден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов;
„Против” – 3 общински съветници – Валентина Николаева, Иван Иванов, Симо
Иванов;
„Въздържал се” – 2 общински съветници – Драгомир Марков, Румен Петров.
По точка 1.4. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и отчет за
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2011г.
Отношение взеха:
По т.1.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 38
гр. Ябланица, 15.02.2012г.
Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и отчет за
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2011г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 130, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Ябланица, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и отчета за резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за 2011г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 8 общински съветници – Владимир Василев, Драгомир Марков, Иван Нинов,
Иван Георгиев, Нйден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов;
„Против” – 3 общински съветници – Валентина Николаева, Иван Иванов, Симо
Иванов;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
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По точка 1.5. Писмо от инж. Преслав Георгиев – директор ОД „Земеделие” – гр. Ловеч
за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на ІІІ етаж в сградата на Общинска
администрация-гр. Ябланица за нуждите на Общинска служба-Тетевен, ИРМ Ябланица с вх.
№01-184/17.01.2012г.
По т.1.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 39
гр. Ябланица, 15.02.2012г.
Относно: Писмо от инж. Преслав Георгиев – директор ОД „Земеделие” – гр. Ловеч за
предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на ІІІ етаж в сградата на Общинска
администрация-гр. Ябланица за нуждите на Общинска служба-Тетевен, ИРМ Ябланица с вх.
№01-184/17.01.2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 17, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване помещения –
публична общинска собственост, както следва: помещение № 303 с площ от 37,20кв.м.,
помещение № 304 с площ от 13,00кв.м. и помещение № 305 с площ от 12,00 кв.м., находящи
се в сградата на Общинска администрация гр. Ябланица, ІІІ етаж, актувани с АОС №
436/21.09.2000г. на Общинска служба „Земеделие” гр. Тетевен, ИРМ – Ябланица за срок от
3/три/ години.
2. Преди да бъде сключен договора за предоставяне за безвъзмездно ползване на
горепосочените помещения-публична общинска собственост, да бъде уреден въпроса с
оторизиране на лице от ИРМ – гр. Ябланица да подписва и подпечатва всички технически
книжа и документи, издавани в полза на жителите на община Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев,
Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Нйден Пеев, Николай
Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 1 общински съветник – Румен Петров.
По точка 1.6. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ с вх. № 01-24/05.01.2012г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен.
По т.1.6. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 40
гр. Ябланица, 15.02.2012г.
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Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ с вх. № 01-24/05.01.2012г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните
и заключителни разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за
стопанисване и ползване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие част от имот № 048163 с площ от 1,369 дка, актуван с АОС №
859/12.01.2012г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Дана Найденова
Йотова от гр. Ябланица съгласно приложена скица-проект № Ф03440/27.12.2011г.
2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за отписване от актовите книги за
общинска собственост съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев,
Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Нйден Пеев, Николай
Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 2. Докладна записка от Николай Данов Цанкарски-завеждащ музейна сбирка
при читалище „Наука-1901” гр. Ябланица, относно осигуряване на средства за ремонт на
обществена сграда в гр. Ябланица
По т. 2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 41
гр. Ябланица, 15.02.2012г.
Относно: Докладна записка от Николай Данов Цанкарски-завеждащ музейна сбирка
при читалище „Наука-1901” гр. Ябланица, относно осигуряване на средства за ремонт на
обществена сграда, частна собственост на читалище „Наука-1901” гр. Ябланица
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Не уважава представената докладна записка от Николай Данов Цанкарски-завеждащ
музейна сбирка при читалище „Наука-1901” гр. Ябланица, относно осигуряване на средства
за ремонт на обществена сграда, частна собственост на читалище „Наука-1901” гр. Ябланица
поради липса на средства.
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2. Съществуват финансиращи програми, пред които може да се кандидатства с проект
за цялостно ремонтиране на дарената на читалището сграда, предвидена за градски музей.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 6 общински съветници – Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов;
„Против” – 5 общински съветници - Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Румен Петров, Симо Иванов;
няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3. Питания, мнения, разни.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – обяви, че писмени питания няма постъпили и
даде думата за устни такива.
Проведе се разгорещен дебат, относно правото на изказване от страна на кметовете и
съвместната работа с читалище «Наука-1901» с участието на: г-н Галин Георгиев-кмет с.
Златна Панега, г-н Румен Петров-общ.съветник, г-н Христо Василев-секретар читалище
«Наука-1901» гр. Ябланица, г-н Владимир Василев-общ.съветник.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри
заседанието на Общински съвет Ябланица.

Румен Гаврилов: /п/
Председател Общински съвет
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