ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 11
Днес 22.05.2012г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 11 общински съветници. Със заявление за отсъствие г-жа Валентина
Николаева-общ.съветник и г-н Иван Нинов-общ.съветник.
Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.
Общински съвет прие да работи по следния
Дневен ред
1. Промяна в състава на ПК „Обществен ред, законност, АПОН, борба със спекулата и
корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани” на основание чл. 49,
ал. 3 и чл. 52, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ябланица,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г.
2. Предложение от Председателя на Общински съвет Ябланица, относно избор на
представител на Община Ябланица в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна
болница за активно лечение „проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч и определяне на
обхвата на представителната му власт по въпросите включени в дневния ред на събранието.
3. Предложения от Кмета на Общината:
3.1. Кандидатстване на община Ябланица с проект по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г.
3.2. Утвърждаване на план-сметка за организация и провеждане на Дни на културата
от 05.06.-07.06.2012г., празника на детето – 01.06.2012г. и традиционен летен панаир „Свети
Дух” – 04.06. – 10.06.2012г.
3.3. Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в община Ябланица за 2012г.
3.4. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти-частна
общинска собственост, находящи се в с. Добревци, общ. Ябланица.
3.5. Предоставяне за ползване на мери и пасища – общинска собственост за
отглеждане на пасищни животни, както и предоставяне на такива земи на лица, поели
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
3.6. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
с вх. № 01-103/13.01.2012г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен.
3.7. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
с вх. № 01-877/26.03.2012г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен.
3.8. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
с вх. № 01-267/27.01.2012г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен.
3.9. Утвърждаване на СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица за средищно училище.
3.10. Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Ябланица.
3.11. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ябланица за 2013г.
3.12. Разкриване на „Звено за услуги в домашна среда към Домашен и социален
патронаж - гр. Ябланица.
4. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности, отчети за
изразходваните бюджетни средства за 2011г. от читалищата на територията на община
Ябланица:
4.1. Приемане на отчет за приходите и разходите на читалище „Наука-1901” гр.
Ябланица за 2011г. и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
4.2. Приемане на отчет за извършените читалищни дейности през 2011г., отчет за
приходите и разходите за 2011г. на читалище „Иван Данов 1903” с. Брестница.
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4.3. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2011г. и отчет
за изразходвана субсидия за 2011г на читалище „Христо Ботев-1912” с. Голяма Брестница.
4.4. Приемане на отчет за изразходваните средства за 2011г. на читалище „Христо
Ботев-1928г.” с. Батулци и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
4.5. Приемане на отчет за изразходваната субсидия за 2011г. на читалище „Христо
Ботев-1929” с. Малък извор.
4.6. Приемане на финансов отчет за 2011г. и отчет за осъществените читалищни
дейности през 2011г. на читалище „Борба-1927” с. Орешене.
4.7. Приемане на отчета за приходите и разходите на читалище „Пробуда” с.
Добревци за 2011г. и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
4.8. Приемане на отчет за приходите и разходите на читалище „Христо Ботев-1927”
с. Златна Панега и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
5. Заявление от директори на училища на територията на община Ябланица, относно
намаляване размера на такса битови отпадъци:
5.1. Заявление от Цветелина Веселинова Вълчева-директор ОУ „Васил Левски” с.
Орешене, относно намаляване на такса битови отпадъци.
5.2. Заявление от Тотка Иванова Данова-директор ОУ „Христо Ботев” с. Брестница,
относно намаляване на такса битови отпадъци.
5.3. Молба от Марияна Иванова Георгиева-директор ОУ „Любен Каравелов” с.
Златна Панега, относно намаляване на такса битови отпадъци.
6. Молба от Генадий Сайченко – управител на „Алтима плюс” ЕООД гр. София,
относно даване на съгласие за внасяне на дължими наемни вноски на разсрочено плащане.
7. Молба от Веско Иванов Генчев-ръководител на смесена вокална група „Докле е
младост” към читалище „Наука-1901” гр. Ябланица, относно отпускане на финансови
средства за обезпечаване участие в Международния фестивал „Евро-фолк” 2012г. в
градовете Приморско и Ахтопол.
8. Актуализация на одобрена пазарна оценка, относно извършване на разпоредителна
сделка с имот – общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ. Ябланица.
9. Питания, мнения, разни.
9.1. Предложение от Иван Георгиев-председател на ПК „Бюджет и финанси,
общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”, относно обръщение на УС на
НАПОС.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 1. Промяна в състава на ПК „Обществен ред, законност, АПОН, борба със
спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани” на
основание чл. 49, ал. 3 и чл. 52, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС – Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за
мандат 2011-2015г.
По т.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 53
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Промяна в състава на ПК „Обществен ред, законност, АПОН, борба със
спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани” на
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основание чл. 49, ал. 3 и чл. 52, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС – Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за
мандат 2011-2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 49, ал. 3 и чл. 52, л. 4 и ал. 5 от от
Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ябланица, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Попълва персоналния състав на Постоянната комисия “Обществен ред, законност,
АПОН, борба със спекулата и корупцията, защита на населението, работа с молби и
жалби на граждани”, както следва:
1. Иван Нинов – председател
2. Владимир Василев - член
3. Драгомир Марков – член
4. Иван Иванов - член
5. Иван Георгиев - член
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 1 общински съветник.
По точка 2. Предложение от Председателя на Общински съвет Ябланица, относно
избор на представител на Община Ябланица в Общото събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение „проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч и
определяне на обхвата на представителната му власт по въпросите включени в дневния ред
на събранието.
По т.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 54
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Предложение от Председателя на Общински съвет Ябланица, относно избор
на представител на Община Ябланица в Общото събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение „проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч и
определяне на обхвата на представителната му власт по въпросите включени в дневния ред
на събранието.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за
учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на
собственост на общината в търговските дружества
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
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1. Определя за представител на община Ябланица в Общото събрание на
„Многопрофилна болница за активно лечение „проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч –
Пламен Ралчовски – общински съветник при Общински съвет Ябланица.
2. Във връзка с предстоящото Общо събрание на „Многопрофилна болница за активно
лечение „проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч на 06.06.2012г., а при липса на кворум
на 22.06.2012г. определя следния обхват на представителната му власт по въпросите от
дневния ред на събранието, както следва:
По всички точки от дневния ред на общото събрание да гласува – „За”.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 9 общински съветници – Владимир Василев, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен
Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 2 общински съветници – Бисер Георгиев, Пламен Ралчовски.
По точка 3. Предложения от Кмета на Общината:
По точка 3.1. Кандидатстване на община Ябланица с проект по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013г.
По т.3.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 55
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Кандидатстване на община Ябланица с проект по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Проект „Планински Ландшафтен парк – Драгойшки скален венец” съответства на
приоритетите на Общинския план за развитие на община Ябланица 2007-2013г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3.2. Утвърждаване на план-сметка за организация и провеждане на Дни на
културата от 05.06.-07.06.2012г., празника на детето – 01.06.2012г. и традиционен летен
панаир „Свети Дух” – 04.06. – 10.06.2012г.
По т.3.2. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 56
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Утвърждаване на план-сметка за организация и провеждане на Дни на
културата от 05.06.-07.06.2012г., празника на детето – 01.06.2012г. и традиционен летен
панаир „Свети Дух” – 04.06. – 10.06.2012г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Утвърждава план – сметка за организация и провеждане на Дни на културата от
05.06.-07.06.2012г., празника на детето – 01.06.2012г. и традиционен летен панаир „Свети
Дух” – 04.06. – 10.06.2012г., както следва:
І. Организационно-техническа подготовка
1. Плакати
2. Тениски с герба на общината
3. Допълнителна украса

- 1070 лв.
- 250 лв.
- 370 лв.
- 450 лв.

ІІ. Културни мероприятия
1. Детски театър – 01.06.2012г.
2. Награден фонд за участници в различните мероприятия
по провеждане Дните на културата и традиционния летен
панаир „Свети дух” – за купи, грамоти и други
3. Откриване на панаира – 04.06.2012г.
4. Празнична литургия – 04.06.2012г.
5. Концертна програма – 09.06.2012г.

- 5450 лв.
- 250 лв.

ІІІ. Спортни мероприятия
1. Волейболна среща
2. Ловна стрелба
3. Състезание по колоездене
4. Футболен турнир

- 1100 лв.
- 200 лв.
- 600 лв.
- 300 лв.
- 200 лв.

ІV. Други разходи

-

Всичко разходи

- 700 лв.
- 1500 лв.
- 500 лв.
– 2500 лв.

100 лв.
7920 лв.

2. Разходите да се извършват от §1098 на общинския бюджет.
3. При икономия или недостиг на средства, същите могат да се пренасочат от едно в
друго мероприятие.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
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По точка 3.3. Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Ябланица за 2012г.
По т. 3.3. Общински съвет
РЕШЕНИЕ
№ 57
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Допълнение в Програмата 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. Допълва Приложение № 8 в Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2012г. с нови позиции, както следва:
 102 – УПИ ІІІ, кв. 72 с площ от 1050кв.м. по РП на с. Добревци, общ. Ябланица;
 103 – УПИ ІV, кв. 72 с площ от 950 кв.м. по РП на с. Добревци, общ. Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3.4. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имотичастна общинска собственост, находящи се в с. Добревци, общ. Ябланица.
По т.3.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 58
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имотичастна общинска собственост, находящи се в с. Добревци, общ. Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал.
1 от ЗОС и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка – продажба чрез публично
оповестен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи:
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УПИ ІІІ, кв. 72 по РП на с. Добревци с площ от 1050кв.м., актуван с АОС №
359/25.03.1997г. и при граници: улица, общински имот, Генчо Дилов, зелено
петно.
УПИ ІV, кв. 72 по РП на с. Добревци с площ от 950кв.м., актуван с АОС №
358/25.03.1997г. и при граници: няма описани.

2. След изготвяне на експертната оценка за определяне пазарната стойност от
лицензиран оценител и приемането й от Общински съвет възлага на кмета на общината да
извърши всички законни процедури за извършване на разпоредителната сделка.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3.5. Предоставяне за ползване на мери и пасища – общинска собственост за
отглеждане на пасищни животни, както и предоставяне на такива земи на лица, поели
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
По т.3.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 59
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Предоставяне за ползване на мери и пасища – общинска собственост за
отглеждане на пасищни животни, както и предоставяне на такива земи на лица, поели
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37и, чл. 37о и чл. 37п от
Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предоставят под наем общинските мери и пасища за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани и/или техните сдружения отглеждащи
пасищни животни, при условия да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
2. Определя реда и условията за индивидуално ползване, при които могат да се
предоставят мерите и пасищата чрез заплащане такса за ползване за срок до 5 (пет) години.
3. Определя такса за ползване на общинските пасища в размер на 3 лв./дка, която се
заплаща при сключване на договора.
4. Кандидатите за ползване на общинските пасища и мери да са:
4.1. регистрирани земеделски производители.
4.2.регистрирали брой животни в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти в Областната дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ) - Ловеч, както следва:
а) 10 или повече броя ЕРД (говеда, биволи или говеда и биволи);
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
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в) 10 или повече ДРД (овце майки, кози майки или овце и кози майки);
г) 5 или повече еднокопитни животни (коне, магарета, мулета, катъри).
5. Земеделски стопани – животновъди, желаещите да ползват пасища и мери от ОПФ
подават заявление до кмета на Община Ябланица.
5.1.В заявлението да се посочва:
а) номер на имота, размера и местонахождението на земята;
б) срока за ползване на пасищата.
5.2. Към заявлението задължително да се прилагат следните документи:
а) копие от актуална регистрационна карта на земеделския производител;
б) справка за броя на отглежданите от него животни по вид и категория, заверена от
ветеринарен лекар при ОДБХ-Ловеч;
в) документ за наличие или липса на парични задължения към общината;
г) декларация, че нямат прекратени договори за ползване на земеделска земя от ОПФ
поради не издължаване на парични задължения по тях.
6. Определя годишния план и правилата за ползване на мерите и пасищата на
територията на Община Ябланица:
6.1. Мерите или части от тях, в близост до населените места да се използват за общо
ползване при изкарване животните на паша.
6.2. За прокари до местата за паша и водопой на животните да се използват
съществуващите полски пътища, а за излизане от населеното място да се използва маршрут,
определен от кмета/км.наместник на населеното място.
6.3. Пашата на животните в пасищата за индивидуално ползване да започва при
достигане на пасищна зрелост на тревостоя.
6.4. Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището, както
следва:
Вид на животните
Възраст на
Полагащи се минимални площиживотните
пасища
За продуктивни
За
слабопродуктивни
Едър рогат добитък - ЕРД
над 24 месеца
6 дка
8 дка
Дребен рогат добитък ДРД
Еднокопитни

до 24 месеца

3 дка

4 дка

за всички
възрасти
за всички
възрасти

1 дка

3 дка

8 дка

10 дка

6.5. В постоянно затревени площи (пасища и ливади) да се поддържа минимална
гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или да се извършва минимум 1
коситба годишно (Национален стандарт 4.1)
6.6. За по-големите пасищни площи да се въведе парцелно ползване на имотите за
паша или сенокос.
6.7. Задължително прилагане на ветеринарна профилактика за обеззаразяване на
затревени пасищни участъци при установяване на заразно заболяване при животните.
6.8. За опазване и подобряване на мерите и пасищата, както и поддържането им в
добро земеделско и екологично състояние е задължително:

Постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна
растителност.

Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове – орлова
папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.

Да се запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на
земеделското стопанство и/или земеделския парцел.
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Да не се допуска в наетите земеделски площи навлизането на дървесна и
храстовидна растителност от гори в близост до тях.
7. Мерите и пасищата, останали свободни след предоставените на земеделските
стопани - отглеждащи животни да се предлагат чрез публичен търг под наем или аренда на
лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние за срок до 5 (пет) години.
7.1. Участниците в публичния търг да отговарят на изискванията за участие в публичен
търг за земеделски земи от ОПФ съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Ябланица.
8. Началната тръжна цена за отдаване под наем или аренда на мери и пасища от ОПФ,
за индивидуално ползване от лица, поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и еклогично състояние не може да е по-ниска от началната тръжна цена за
отдаването под наем или под аренда на мерите и пасищата от ДПФ, която за 2012 година е 6
лв./дка.
9. Желаещите да ползват пасища и мери от ОПФ подават заявление до кмета на
Община Ябланица.
9.1. В заявлението да се посочва:
а) номер на имота, размера и местонахождението на земята;
б) срока за ползване на пасищата.
9.2. Към заявлението задължително да се прилагат следните документи:
а) копие от актуална регистрационна карта на земеделския производител.
б) документ за наличие или липса на парични задължения към общината.
в) декларация, че нямат прекратени договори за ползване на земеделска земя от ОПФ
поради неиздължаване на парични задължения по тях.
10. Правата и задълженията на ползвателите на общинските мери и пасищата се
определят с договора за предоставянето им.
11. Годишната наемна цена за общинските мери и пасища в землищата на Община
Ябланица се актуализира ежегодно от Общински съвет, съобразно началната тръжна цена за
отдаване под наем или аренда на мерите и пасищата от ДПФ.
12. Възлага на Кмета на Община Ябланица да извърши необходимите действия за
правилното и законосъобразно провеждане на процедурите по предоставянето за ползване
на мерите и пасищата от ОПФ и сключи договори, при спазване изискването на чл. 44, ал. 1,
т. 18 от ЗМСМА.
13. Отменя решение № 354 от 03.05.2011 г. 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.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 3.6. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ с вх. № 01-103/13.01.2012г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен.
По т.3.6. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 60
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ с вх. № 01-103/13.01.2012г. 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 № 018006 с площ от 5,318 дка, актуван с АОС №
862/14.02.2012г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Радка Дакова Нинова
от гр. Плевен съгласно приложена скица-проект № Ф01608/06.12.2011г.
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” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 3.7. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ с вх. № 01-877/26.03.2012г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен.
По т.3.7. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 61
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ с вх. № 01-877/26.03.2012г. 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:
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1.Дава съгласие част от имот № 085019 с площ от 1,811 дка, актуван с АОС №
874/10.04.2012г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Красимир Тодоров
Трифонов /пълн. №61/07.03.2012г./ от с. Алтимир, общ. Бяла Слатина съгласно приложена
скица-проект № Ф003331/12.10.2011г.
2. Дава съгласие част от имот № 085021 с площ от 1,394 дка, актуван с АОС №
875/10.04.2012г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Красимир Тодоров
Трифонов /пълн. №61/07.03.2012г./ от с. Алтимир, общ. Бяла Слатина съгласно приложена
скица-проект № Ф01608/06.12.2011г.
3. 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” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 3.8. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ с вх. № 01-267/27.01.2012г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен.
По т.3.8. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 62
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ с вх. № 01-267/27.01.2012г. 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 № 047035 с площ от 2,427 дка, актуван с АОС №
861/14.02.2012г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Милка Петкова
Маркова от гр. Ябланица съгласно приложена скица-проект № Ф03403/12.12.2011г.
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/.
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ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 3.9. Утвърждаване на СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица за средищно
училище.
Отношение взеха:
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – представи точката и поясни, че предложението
е разгледано на проведено редовно заседание на ПК „Образование, култура, здравеопазване,
социални грижи, спорт и туризъм”. Даде думата на нейния председател.
г-н Владимир Василев-председател ПК – представи предложението за решение на
постоянната комисия.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – отбеляза, че предложението е и във връзка със
Стратегията за развитие на образованието на територията на общината, за да видят докъде са
стигнали. Обяви процедура „Гласуване” за приемане предложението за решение на кмета на
общината подкрепено от ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални грижи, спорт
и туризъм”.
По т.3.9. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 63
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Утвърждаване на СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица за средищно училище.
На основание Постановление № 284 от 3 декември 2010г. за изм. и доп. на ПМС № 84
от 2009г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България и във връзка
с чл. 26, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народната просвета, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 20 от
ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Предлага на Министерство на образованието, младежта и науката да утвърди СОУ
„Васил Левски” гр. Ябланица за средищно училище в община Ябланица за учебната
2012/2013г.
1. 2. СОУ „Васил Левски” гр. Ябланица с адрес гр. Ябланица, обл. Ловеч, ул. „Св. Св.
Кирил и Методий” № 21 отговаря на изискванията на § 6в, ал. 5, т.1, т.2 и т. 3 от
Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.
Мотиви: В С ОУ „Васил Левски” гр. Ябланица в момента се обучават ученици от
всички населените места от общината, в които няма учебни заведения – с. Добревци, с.
Малък извор, с. Голяма Брестница, с. Батулци, с. Дъбравата.
1.3. Броя на учениците до 16 годишна възраст, които се обучават в СОУ „Васил
Левски” и са от населени места, в които няма училище, съгласно разпоредбите на чл. 26, ал.
1, т.1-4, т.6, 7 и 8 от Закона за народната просвета, както следва:
- с. Малък извор – 6 ученика;
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- с. Батулци – 6 ученика;
- с. Голяма Брестница – 6 ученика;
- с. Добревци – 28 ученика.
1.4. СОУ „Васил Левски” е преимуществен ползвател на 3 училищни автобуса.
Общинската транспортна схема допълнително подсигурява достъпа до училището
през цялата учебна година.
1.5. В СОУ „Васил Левски” има добре осигурено столово хранене за учениците,
което се организира и финансира от бюджета на Община Ябланица, „Местни дейности”.
1.6. Целодневната организация на учебния ден се осъществява в девет
полуинтернатни групи за ученици от І до VІІІ клас.
2. До заседанието на Общински съвет през м. юли 2012г. да бъде подготвена и
представена информация за състоянието на образователната система в общината,
устойчивостта на средното образование и задържане на деца в сферата на средното
образование на територията на общината.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3.10. Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община
Ябланица.
По т.3.10. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 64
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното
подпомагане и чл. 36„б”, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното
подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Ябланица 2012 –
2016г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3.11. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ябланица за
2013г.
По т.3.11. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 65
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ябланица за 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 36„б”, ал. 5 от Правилника за
прилагане на закона за социалното подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ябланица за
2013г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3.12. Разкриване на „Звено за услуги в домашна среда към Домашен и
социален патронаж-Ябланица”.
По т.3.12. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 66
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Разкриване на „Звено за услуги в домашна среда към Домашен и социален
патронаж-Ябланица”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 7 от
същия закон и Насоки за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” 20072013г. – схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04
„Помощ в дома”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде разкрито „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен и
социален патронаж - гр. Ябланица, считано от 01.06.2012г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
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По точка 4. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности, отчети
за изразходваните бюджетни средства за 2011г. от читалищата на територията на
община Ябланица:
По точка 4.1. Приемане на отчет за приходите и разходите на читалище „Наука-1901”
гр. Ябланица за 2011г. и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
По т.4.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 67
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Приемане на отчет за приходите и разходите на читалище „Наука-1901” гр.
Ябланица за 2011г. и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения отчет за приходите и разходите на читалище „Наука – 1901” гр.
Ябланица за 2011г.
2. Приема отчета за осъществените читалищни дейности през 2011г. на читалище
„Наука – 1901” гр. Ябланица.
3. Задължава Общинска администрация при изготвянето на всяко едно платежно
нареждане за изплащане на суми към читалище „Наука – 1901” гр. Ябланица, от субсидията
/държавна и общинска/ да се вписва подробно за какво се нарежда съответната сума като
своевременно бъдат представяни и отчети от читалище „Наука-1901” за разходване на
наредените финансови средства.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4.2. Приемане на отчет за извършените читалищни дейности през 2011г.,
отчет за приходите и разходите за 2011г. на читалище „Иван Данов 1903” с. Брестница.
По т.4.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 68
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Приемане на отчет за извършените читалищни дейности през 2011г., отчет за
приходите и разходите за 2011г. на читалище „Иван Данов 1903” с. Брестница.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения отчет за извършените читалищни дейности през 2011г. от
читалище „Иван Данов 1903” с. Брестница.
2. Приема отчета за приходите и разходите за 2011г. на читалище „Иван Данов 1903” с.
Брестница.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4.3. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2011г. и
отчет за изразходвана субсидия за 2011г на читалище „Христо Ботев-1912” с. Голяма
Брестница.
По т.4.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 69
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2011г. и
отчет за изразходвана субсидия за 2011г на читалище „Христо Ботев-1912” с. Голяма
Брестница.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения отчет за извършените читалищни дейности през 2011г. на
читалище „Христо Ботев-1912” с. Голяма Брестница.
2. Приема отчета за приходите и разходите за 2011г. на читалище „Христо Ботев-1912”
с. Голяма Брестница.
3. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 300 /триста/ лв. за
организиране и честване на 100 години от създаването на читалище „Христо Ботев-1912” с.
Голяма Брестница.
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ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4.4. Приемане на отчет за изразходваните средства през 2011г. на читалище
„Христо Ботев-1928г.” с. Батулци и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
По т.4.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 70
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Приемане на отчет за изразходваните средства през 2011г. на читалище
„Христо Ботев-1928г.” с. Батулци и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения отчет за изразходваните средства през 2011г. на читалище
„Христо Ботев-1928” с. Батулци.
2. Приема отчета за осъществените читалищни дейности през 2011г. на читалище
„Христо Ботев-1928” с. Батулци.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4.5. Приемане на отчет за изразходваната субсидия за 2011г. на читалище
„Христо Ботев-1929” с. Малък извор и отчет за осъществените читалищни дейности през
2011г.
По т.4.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 71
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Приемане на отчет за изразходваната субсидия за 2011г. на читалище „Христо
Ботев-1929” с. Малък извор и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения отчет за изразходваните субсидия за 2011г. на читалище
„Христо Ботев-1929” с. Малък извор.
2. Приема отчета за осъществените читалищни дейности през 2011г. на читалище
„Христо Ботев-1929” с. Малък извор.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4.6. Приемане на финансов отчет за 2011г. и отчет за осъществените
читалищните дейности през 2011г. на читалище „Борба-1927” с. Орешене.
По т.4.6. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 72
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Приемане на финансов отчет за 2011г. и отчет за осъществените читалищните
дейности през 2011г. на читалище „Борба-1927” с. Орешене.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения финансов отчет за 2011г. от читалище „Борба-1927” с.
Орешене.
2. Приема отчета за осъществените читалищни дейности през 2011г. на читалище
„Борба-1927” с. Орешене.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
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По точка 4.7. Приемане на отчета за приходите и разходите на читалище „Пробуда” с.
Добревци за 2011г. и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
По т.4.7. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 73
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Приемане на отчета за приходите и разходите на читалище „Пробуда” с.
Добревци за 2011г. и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения отчет за приходите и разходите за 2011г. от читалище
„Пробуда” с. Добревци.
2. Приема отчета за осъществените читалищни дейности през 2011г. на читалище
„Пробуда” с. Добревци.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4.8. Приемане на отчет за приходите и разходите на читалище „Христо Ботев1927” с. Златна Панега и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
По т.4.8. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 74
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Приемане на отчет за приходите и разходите на читалище „Христо Ботев1927” с. Златна Панега и отчет за осъществените читалищни дейности през 2011г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за приходите и разходите за 2011г. на читалище „Христо Ботев-1927”
с. Златна Панега.
2. Приема отчета за осъществените читалищни дейности през 2011г. на читалище
„Христо Ботев-1927” с. Златна Панега.
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ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 5. Заявление от директори на училища на територията на община
Ябланица, относно намаляване размера на такса битови отпадъци:
По точка 5.1. Заявление от Цветелина Веселинова Вълчева-директор ОУ „Васил
Левски” с. Орешене, относно намаляване на такса битови отпадъци.
По т.5.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 75
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Заявление от Цветелина Веселинова Вълчева-директор ОУ „Васил Левски” с.
Орешене, относно намаляване на такса битови отпадъци.
На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Възлага на директора на ОУ „Васил Левски” с. Орешене да погаси задълженията си
към такса битови отпадъци в размер на 414,14лв. за 2012г.
2. При разглеждане на актуализацията на бюджета на община Ябланица за 2012г. ще
бъде разгледан въпроса за намаляване размера на такса битови отпадъци за 2013г. на
училищата на територията на община Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 5.2. Заявление от Тотка Иванова Данова-директор ОУ „Христо Ботев” с.
Брестница, относно намаляване на такса битови отпадъци.
По т.5.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 76
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
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Относно: Заявление от Тотка Иванова Данова-директор ОУ „Христо Ботев” с.
Брестница, относно намаляване на такса битови отпадъци.
На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Възлага на директора на ОУ „Христо Ботев” с. Брестница да погаси задълженията си
към такса битови отпадъци в размер на 530,61лв. за 2012г.,
2. При разглеждане на актуализацията на бюджета на община Ябланица за 2012г. ще
бъде разгледан въпроса за намаляване размера на такса битови отпадъци за 2013г. на
училищата на територията на община Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 5.3. Молба от Марияна Иванова Георгиева-директор ОУ „Любен Каравелов”
с. Златна Панега, относно намаляване на такса битови отпадъци.
По т.5.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 77
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Молба от Марияна Иванова Георгиева-директор ОУ „Любен Каравелов” с.
Златна Панега, относно намаляване на такса битови отпадъци.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Възлага на директора на ОУ „Любен Каравелов” с. Златна Панега да погаси
задълженията си към такса битови отпадъци в размер на 2602,01лв. за 2012г.,
2. При разглеждане на актуализацията на бюджета на община Ябланица за 2012г. ще
бъде разгледан въпроса за намаляване размера на такса битови отпадъци за 2013г. на
училищата на територията на община Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
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„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 6. Молба от Генадий Сайченко – управител на „Алтима плюс” ЕООД гр.
София, относно даване на съгласие за внасяне на дължими наемни вноски на разсрочено
плащане.
По т.6. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 78
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Молба от Генадий Сайченко – управител на „Алтима плюс” ЕООД гр. София,
относно даване на съгласие за внасяне на дължими наемни вноски на разсрочено плащане.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Не уважава молбата на Генадий Сайченко – управител на „Алтима плюс” ЕООД гр.
София, относно даване на съгласие за внасяне на дължими наемни вноски на разсрочено
плащане, поради неспазване условията на Договор № 07-006/28.01.2011г. за минал период /м.
септември 2011г. – м. май 2012г./.
2. В срок до 30.06.2012г. да бъдат погасени всички дължими наемни вноски за 2011г. /м.
септември – м. декември 2011г./ и за изминалите месеци на 2012г.
В противен случай договора ще бъде прекратен без предизвестие и дължимите суми ще
бъдат събирани по съдебен ред.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 7 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Иван Георгиев,
Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов;
„Против” – 1 общински съветник – Румен Петров;
„Въздържал се” – 3 общински съветници – Драгомир Марков, Иван Иванов, Симо
Иванов.
г-н Иван Цаков-кмет на общината – уточни, че към първите по-големи 10 длъжници са
заведени дела, някъде около 10 000лв. е дължимата сума, но Румен Петров е прав, лев още не
е дошъл действително.
По точка 7. Молба от Веско Иванов Генчев-ръководител на смесена вокална група
„Докле е младост” към читалище „Наука-1901” гр. Ябланица, относно отпускане на
финансови средства за обезпечаване участие в Международния фестивал „Евро-фолк” 2012г.
в градовете Приморско и Ахтопол.
По т.7. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 79
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гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Молба от Веско Иванов Генчев-ръководител на смесена вокална група „Докле
е младост” към читалище „Наука-1901” гр. Ябланица, относно отпускане на финансови
средства за обезпечаване участие в Международния фестивал „Евро-фолк” 2012г. в
градовете Приморско и Ахтопол.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 200 /двеста/ лв. за
подпомагане участието на вокална група „Докле е младост” при читалище „Наука-1901” гр.
Ябланица в Международния фестивал „Евро-фолк” 2012г. – І тур от 21 юни до 1 юли 2012г. в
градовете Приморско и Ахтопол.
2. Поради липса на средства в бюджета за 2012г. Община Ябланица няма възможност
да отпусне средства в по-голям размер.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 8. Актуализация на одобрена пазарна оценка, относно извършване на
разпоредителна сделка с имот – общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ.
Ябланица.
По т.8. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 80
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Актуализация на експертна пазарна оценка, относно извършване на
разпоредителни сделка с имот – общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ.
Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл.
35, ал. 1 от ЗОС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Актуализация на експертна пазарна оценка, относно извършване на разпоредителна
сделка с имот – общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ. Ябланица:
1. 1. Приема справедлива пазарна стойност на имот-частна общинска собственост,
представляващ дворно място /УПИ ХХІІІ-427, кв. 43 по РП на с. Добревци/ - частна
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общинска собственост, съдържащо в себе си: училище /ново/ - двуетажна масивна сграда с
площ от 350 кв.м., състоящо се от 14 стаи и училище /старо/ - едноетажна масивна сграда с
площ от 370 кв.м., състоящо се от 7 стаи, при граници: улица, църква, за озеленяване, Милка
Асенова Георгиева, Пенка Аспарухова и Ради Радев Йотов, актуван с АОС №
306/10.08.1998г., като първоначална в публично оповестен конкурс по оферта в размер на 27
475.00 /двадесет и седем хиляди и четиристотин седемдесет и пет/ лв. без ДДС.
2. Открива процедура по продажба чрез публично оповестен конкурс по оферта на
горепосочените имоти – частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да извърши
всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публично оповестения
конкурс по оферта, да утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да
подпише договор за продажба.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 9. Питания, мнения, разни.
По точка 9.1. Предложение от Иван Георгиев-председател на ПК „Бюджет и финанси,
общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”, относно обръщение от УС на
НАПОС.
Отношение взеха:
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че писмени питания до момента няма
постъпили. Ще даде думата на г-н Иван Георгиев-общ.съветник, за да представи
обръщението от УС на НАПОС.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник – представи обръщението на УС на НАПОС и поясни,
че то е във връзка с промяна в чл. 34 от ЗМСМА, регламентиращ размера на
възнагражденията на общинските съветници. Направи предложение за решение:
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – допълни, че призива на НАПОС - това е
асоциация, която единствено защитава интересите на общинските съвети, е да направим
всичко възможно, с наши познати народни представители, да се коригират приетите промени
в чл. 34 от ЗМСМА. Промените са приети при разглеждането на новия Закон за държавния
служител. Смята за неправилно и прибързано между две четения на един закон в неговите
преходни и заключителни разпоредби да се променя устройствен закон, касаещ местното
самоуправление, какъвто е ЗМСМА. Даде думата на кмета на общината.
г-н Иван Цаков-кмет на общината – поясни, че е изминала половин година от началото
на новия мандат. На територията на общината има три големи кметства. При определяне на
възнагражденията на тези кметове в началото на мандата бяха гласувани възнаграждения в
размер на 600лв. за Златна Панега и Брестница и 515лв. за с. Добревци. Направи
предложение да се изравни възнаграждението на кмета на с. Добревци с възнагражденията
на Златна Панега и Брестница. Кмета на с. Добревци е млад, но доказа, че работи и е
ангажиран с проблемите на селото – и при зимната обстановка, и при наблюдението на
язовирите.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – обяви, че приманават към процедура
«Гласуване» за приемане на двете направени предложения от страна на г-н Иван Георгиевобщ.съветник и г-н Иван Цаков-кмет на общината. Процедурата ще се проведе на основание
24

чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА. Гласуват по отдалеченост на предложенията, т.е. първо
предложението на г-н Иван Георгиев-общ.съветник, което и отговаря на наименованието на
точката.
По т.9.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 81
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Предложение от Иван Георгиев-председател на ПК „Бюджет и финанси,
общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”, относно обръщение от УС на
НАПОС.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Възлага на председателя на ОбС да подготви декларация от името на Общински
съвет Ябланица с категорично несъгласие с направените поправки в ЗМСМА и намаляването
на възнагражденията на общинските съветници, и искане за възстановяване на досегашния
размер на възнаграждението.
2. Декларацията да бъде подписана от всички общински съветници и изпратена до
председателя на Постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление към
Народното събрание – г-н Любен Татарски.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 82
гр. Ябланица, 22.05.2012г.
Относно: Предложение от инж. Иван Цаков-кмет на общината, относно определяне
размера на основното трудово възнаграждение на кмета на Кметство с. Добревци.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Определя основно трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Добревци в
размер на 600 /шестстотин/ лв.
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ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
Мнения във връзка с т. 9 Питания, мнения, разни изразиха:
г-н Симо Иванов-общ.съветник – предложи във връзка с определения представител на
общината в МБАЛ гр. Ловеч, да се напомни на търговските дружества, в които общината
участва, да представят отчети за дейността си до края на м. юни.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че Многопрофилната болница след
провеждане на общо събрание, изпращат отчет за дейността. Такъв има и вече представен от
„В и К” АД. С г-н Зегов ще се свържат, за да представи и той отчет за дейността на
дружество „Аблан 21”. Отправи две покани към общинските съветници – от СОУ „Васил
Левски” гр. Ябланица по повод 24 май и от Кметство Златна Панега по повод Спасов ден и
празника на селото. Предложи когато се отпускат средства за обезпечаване празниците на
кметствата по села те да са в размер на 500 лв. за големите кметства и 300лв. за малките. Да
има баланс.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник – изрази мнение, че има резон в това предложение.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри
заседанието на Общински съвет Ябланица.

Румен Гаврилов:
Председател Общински съвет
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