ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 13
Днес 05.07.2012г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 11 общински съветници. Със заявление за отсъствие г-н Румен Петровобщ.съветник, с телефонно обаждане за закъснение г-н Николай Георгиев-общ.съветник.
Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.
Общински съвет прие да работи по следния
Дневен ред
1. Предложения от Кмета на общината:
1.1 Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор РД 50-96/13.06.2012г.
по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни
инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на
съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно
развитие” за проект „Изпълнение на стратегия за местно развитие на „Местна инициативна
група Ябланица-Правец” сключен между сдружение „Местна инициативна група ЯбланицаПравец”, Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция”.
1.2. Приемане на тарифа за изчисляване на потребителска такса при предоставяне на
услугите в Звено за услуги в домашна среда към ДСП по схема „Подкрепа за достоен живот”.
1.3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2012г. с нови позиции.
1.4. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица.
1.5. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Михал Иванов Миков в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011440/22.05.2012г.
1.6. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Марин Гергов Кънов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011214/03.05.2012г.
1.7. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Васил Петров Василев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011010/06.04.2012г.
1.8. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Лазар Николов Петков в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011971/04.04.2012г.
1.9. Молба с вх. №03-002/09.01.2012г. от Румяна Иванова Христакиева-Председател
на сдружение „Клуб на пенсионера и инвалида” – с. Златна Панега за предоставяне за
безвъзмездно ползване на 1/5 идеална част от масивна търговска сграда със застроена площ
от 680 кв.м., находяща се в УПИ ІV-509, кв. 19 с площ от около 1750 кв.м. по РП на с. Златна
Панега, частна общинска собственост.
2. Молби и/или заявления от граждани, касаещи общинска собственост:

2.1. Молба от ЕТ „Мария Маринова” гр. Ябланица с управител Мария Маринова,
относно удължаване срок на договор за наем на общински терен, находящ се на пл.
„Възраждане” гр. Ябланица.
2.2. Заявление от Председателя на УС на Сдружение „Клуб на пенсионера и
инвалидите” гр. Ябланица, относно удължаване срок на договор за безвъзмездно ползване на
помещения общинска собственост, находящи се в с. Орешене.
2.3. Заявление от Надежда Георгиева Петкова от гр. Ябланица, относно изразено
желание за закупуване на имот – общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица.
2.4. Заявление от Венера Александрова Динова от гр. Тетевен, относно изразено
желание за закупуване на имот – общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица.
3. Годишен доклад за дейността за финансовата 2011г. на „В и К” АД гр. Ловеч.
4. Писмо с изх. № 40/31.05.2012г. от Читалище „Наука-1901” гр. Ябланица, относно
отпускане на допълнителни финансови средства.
5. Питания, мнения, разни.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 1. Предложения от Кмета на общината:
По точка 1.1. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ
„Земеделие” –Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор РД 5096/13.06.2012г. по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка
„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие” за проект „Изпълнение на стратегия за местно развитие на
„Местна инициативна група Ябланица-Правец” сключен между сдружение „Местна
инициативна група Ябланица-Правец”, Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция”.
По т.1.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 84
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор РД 50-96/13.06.2012г.
по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни
инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на
съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно
развитие” за проект „Изпълнение на стратегия за местно развитие на „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЯБЛАНИЦА-ПРАВЕЦ” сключен между сдружение „Местна
инициативна група Ябланица-Правец” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 5-10 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.,
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане
на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за
местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за
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развитие на селските райони за периода 2007-2013г., чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006г. на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № РД-5096/13.06.2012г. по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения
и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект „Изпълнение на стратегия за
местно развитие на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЯБЛАНИЦА-ПРАВЕЦ” сключен
между Сдружение „Местна инициативна група Ябланица-Правец” и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция”, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №
136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Ябланица да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна агенция в размер на 55 035,86 лв. (петдесет и пет хиляди тридесет и пет
лева и осемдесет и шест стотинки) представляващи 50 % от общо 110 071,72лв. за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
РД 50-96/13.06.2012г. по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект „Изпълнение на
стратегия за местно развитие на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЯБЛАНИЦАПРАВЕЦ” сключен между Сдружение „Местна инициативна група Ябланица-Правец” и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция”
2. Възлага на Представляващия Сдружение „Местна инициативна група Ябланица –
Правец” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по
договор № РД 50-96/13.06.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Ябланица, проведено
на 05.07.2012г., Протокол № 13, т 1.1. от дневния ред по доклад № 01-1673/22.06.2012г. при
кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, 0
„против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 1.2. Приемане на тарифа за изчисляване на потребителска такса при
предоставяне на услугите в Звено за услуги в домашна среда към ДСП по схема „Подкрепа за
достоен живот”.
г-н Николай Георгиев-общ.съветник се включи в заседанието на Общински съвет.
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По т.1.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 85
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Приемане на тарифа за изчисляване на потребителска такса при предоставяне
на услугите в Звено за услуги в домашна среда към ДСП по схема „Подкрепа за достоен
живот”.
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. Приема Тарифа за изчисляване на потребителска такса при предоставяне на услугите
в Звено за услуги в домашна среда към ДСП по схема «Подкрепа за достоен живот» на ОП
«Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 1.3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2012г. с нови позиции.
По т.1.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 86
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2012г. с нови позиции.
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, 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:
 104 – УПИ ХІ-763, кв. 6 с площ от 627кв.м. по РП на гр. Ябланица;
 105 – УПИ VІ, кв. 21 с площ от 457 кв.м. по РП на с. Златна Панега, общ.
Ябланица.
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ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 1.4. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имотичастна общинска собственост, находящи се в гр. Ябланица.
По т.1.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 87
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот-частна
общинска собственост, находящ се в гр. 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 имот – частна общинска собственост, представляващ:
 УПИ ХІ, кв. 6 по РП на гр. Ябланица с площ от 627 кв.м., актуван с АОС №
879/29.05.2012г. и при граници: улица, УПИ Х 767, кв. 6 н-ци Никола Велинов
Петков, УПИ ХVІ 765, кв. 6 Иван Лазаров Найденов, УПИ ХІІ 763, кв. 6 АПК.
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” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 1.5. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Михал Иванов Миков в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011440/22.05.2012г.
Отношение взеха:
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – представи точката и предложи т. 1.5., т.1.6., т.
1.7. и т. 1.8. тъй като са идентични да ги гласуват анблок, като съответно в протокола ще са с
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отделни решения. Няма законови пречки да бъдат възстановени имотите от общинския
поземлен фонд.
Съгласие с предложението на г-н Гаврилов изразиха всички общински съветници.
По т.1.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 88
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Михал Иванов Миков в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011440/22.05.2012г.
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.Да се предоставят новообразуваните поземлени имоти от Общински поземлен фонд
по съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за
възстановяване на правото на собственост на наследници на Михал Иванов Миков, както
следва:
1.1. Новообразуван имот с № 047062 по начин на трайно ползване нива с проектна
площ от 1,105 дка в местнастта «Нановица» , образуван от общински поземлен имот с №
047058, актуван с АОС № 882/11.06.2012г.
1.2. Новообразуван имот с № 047058 по начин на трайно ползване ливада с проектна
площ от 1,188 дка в местнастта «Нановица» , образуван от общински поземлен имот с №
047052, актуван с АОС № 884/11.06.2012г.
1.3. Новообразуван имот с № 047036 по начин на трайно ползване ливада с проектна
площ от 1,653 дка в местнастта «Нановица» , образуван от общински поземлен имот с №
047036, актуван с АОС № 881/11.06.2012г.
1.4. Новообразуван имот с № 048029 по начин на трайно ползване ливада с проектна
площ от 1,632 дка в местнастта «Нановица» , образуван от общински поземлен имот с №
048029, актуван с АОС № 883/11.06.2012г.
1.5. Новообразуван имот с № 047169 по начин на трайно ползване ливада с проектна
площ от 1,070 дка в местнастта «Нановица» , образуван от общински поземлен имот с №
048047, актуван с АОС № 885/11.06.2012г.
2. Възлага на Кмета на общината:
2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Михал
Иванов Миков и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2,
изречение второ от ЗСПЗЗ.
2.2. Новообразуваната част от имот № 047052 с площ от 0,274 дка останала след
обезщетението да се актува като общинска собственост.
2.3. Новообразуваната част от имот № 048168 с площ от 0,507 дка останала след
обезщетението да се октува като общинска собственост.
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ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 1.6. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Марин Гергов Кънов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011214/03.05.2012г.
По т.1.6. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 89
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Марин Гергов Кънов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011214/03.05.2012г.
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. Да се предоставят новообразуваните поземлени имоти от Общински поземлен фонд
по съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за
възстановяване на правото на собственост на наследници на Марин Гергов Кънов, както
следва:
1.1. Новообразуван имот с № 049364 по начин на трайно ползване овощна градина с
проектна площ от 1,300 дка в местнастта «Нановица» , образуван от общински поземлен
имот с № 049357, актуван с АОС № 880/30.05.2012г.
2. Възлага на Кмета на общината:
2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Марин
Гергов Кънов и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2,
изречение второ от ЗСПЗЗ.
2.2. Новообразуваната част от имот № 049357 с площ от 5,452 дка останала след
обезщетението да се актува като общинска собственост.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
7

По точка 1.7. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Васил Петров Василев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011010/06.04.2012г.
По т.1.7. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 90
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Васил Петров Василев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011010/06.04.2012г.
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. Да се предоставят новообразуваните поземлени имоти от Общински поземлен фонд
по съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за
възстановяване на правото на собственост на наследници на Васил Петров Василев, както
следва:
1.1. Новообразуван имот с № 070189 по начин на трайно ползване ливада с проектна
площ от 0,738 дка в местнастта «Драгоица» , образуван от общински поземлен имот с №
070189, актуван с АОС № 876/02.05.2012г.
2. Възлага на Кмета на общината:
2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Васил
Петров Василев и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2,
изречение второ от ЗСПЗЗ.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 1.8. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Лазар Николов Петков в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011971/04.04.2012г.
По т.1.8. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 91
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на
Лазар Николов Петков в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 011971/04.04.2012г.
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. Да се предоставят новообразуваните поземлени имоти от Общински поземлен фонд
по съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за
възстановяване на правото на собственост на наследници на Лазар Николов Петков, както
следва:
1.1. Новообразуван имот с № 0035024 по начин на трайно ползване нива с проектна
площ от 2,536 дка в местнастта «Гръбльовото» , образуван от общински поземлен имот с №
035012, актуван с АОС № 877/02.05.2012г.
1.2. Новообразуван имот с № 031215 по начин на трайно ползване нива с проектна
площ от 0,384 дка в местнастта «Равнището» , образуван от общински поземлен имот с №
031143, актуван с АОС № 878/02.05.2012г.
2. Възлага на Кмета на общината:
2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Лазар
Николов Петков и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2,
изречение второ от ЗСПЗЗ.
2.2. Новообразуваната част от имот № 035025 с площ от 0,540 дка останала след
обезщетението да се актува като общинска собственост.
2.3. Новообразуваната част от имот № 031216 с площ от 0,371 дка останала след
обезщетението да се актува като общинска собственост.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 1.9. Молба с вх. №03-002/09.01.2012г. от Румяна Иванова ХристакиеваПредседател на сдружение „Клуб на пенсионера и инвалида” – с. Златна Панега за
предоставяне за безвъзмездно ползване на 1/5 идеална част от масивна търговска сграда със
застроена площ от 680 кв.м., находяща се в УПИ ІV-509, кв. 19 с площ от около 1750 кв.м.
по РП на с. Златна Панега, частна общинска собственост.
По т. 1.9. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 92
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Молба с вх. №03-002/09.01.2012г. от Румяна Иванова ХристакиеваПредседател на сдружение „Клуб на пенсионера и инвалида” – с. Златна Панега за
предоставяне за безвъзмездно ползване на 1/5 идеална част от масивна търговска сграда със
застроена площ от 680 кв.м., находяща се в УПИ ІV-509, кв. 19 с площ от около 1750 кв.м.
по РП на с. Златна Панега, частна общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Отлага разглеждането на внесено предложение от кмета на общината, относно молба
с вх. №03-002/09.01.2012г. от Румяна Иванова Христакиева-Председател на сдружение
„Клуб на пенсионера и инвалида” – с. Златна Панега за предоставяне за безвъзмездно
ползване на 1/5 идеална част от масивна търговска сграда със застроена площ от 680 кв.м.,
находяща се в УПИ ІV-509, кв. 19 с площ от около 1750 кв.м. по РП на с. Златна Панега,
частна общинска собственост до следващото заседание на Общински съвет в края на м. юли
2012г.
2. Да бъде подготвено ново предложение от кмета на общината, като в него бъдат
посочени точните законови основания и съответните мотиви за предоставяне за
безвъзмездно ползване на 1/5 идеална част от част от масивна търговска сграда със застроена
площ от 680 кв.м., находяща се в УПИ ІV-509, кв. 19 с площ от около 1750 кв.м. по РП на с.
Златна Панега, частна общинска собственост.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 8 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо
Иванов;
„Против” – 4 общински съветници – Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев;
„Въздържал се” – няма.
По точка 2. Молби и/или заявления от граждани, касаещи общинска собственост:
По точка 2.1. Молба от ЕТ „Мария Маринова” гр. Ябланица с управител Мария
Маринова, относно удължаване срок на договор за наем на общински терен, находящ се на
пл. „Възраждане” гр. Ябланица.
По т.2.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 93
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Молба от ЕТ „Мария Маринова” гр. Ябланица с управител Мария Маринова,
относно удължаване срок на договор за наем на общински терен, находящ се на пл.
„Възраждане” гр. Ябланица.
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На основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗОС.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие Договор № 07-0120/26.06.2003г. за ползване на терен от 20кв.м.,
находящ се на пл. „Възраждане” гр. Ябланица, сключен с ЕТ „Мария Маринова” гр.
Ябланица да бъде удължен за срок от една година, считано от 22.05.2012г. до 22.05.2013г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 2.2. Заявление от Председателя на УС на Сдружение „Клуб на пенсионера и
инвалидите” гр. Ябланица, относно удължаване срок на договор за безвъзмездно ползване на
помещения общинска собственост, находящи се в с. Орешене.
По т.2.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 94
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Заявление от Председателя на УС на Сдружение „Клуб на пенсионера и
инвалидите” гр. Ябланица, относно удължаване срок на договор за безвъзмездно ползване на
помещения общинска собственост, находящи се в с. Орешене.
На основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗОС.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие Договор № 07-0162/17.08.2009г. за безвъзмездно ползване на І етаж от
Детска градина с. Орешене с площ от 60кв.м., сключен със Сдружение „Клуб на пенсионера
и инвалидите” гр. Ябланица да бъде удължен за срок от четири години, считано от
01.07.2012г. до 01.07.2016г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 2.3. Заявление от Надежда Георгиева Петкова от гр. Ябланица, относно
изразено желание за закупуване на имот – общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица
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По т.2.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 95
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Заявление от Надежда Георгиева Петкова от гр. Ябланица, относно изразено
желание за закупуване на имот – общинска собственост, находящ се в гр. 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 конкурс на имот –частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-160 кв.
52 с площ от 1100кв.м. по РП на гр. Ябланица и застроена в него сграда на два етажа –
бикарник /ЗП-160кв.м./ актуван с АОС № 785/20.06.2008г. и при граници: улица, УПИ VІІІ160 кв. 52, УПИ ІХ-160 кв. 52 с площ от 350 кв.м. , терен „За озеленяване”.
2. Разрешението за строеж на обекта да бъде получено в срок до 18 месеца след
извършване на процедурата по покупко – продажба.
3. 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, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 1 общински съветник – Симо Иванов.
По точка 2.4. Заявление от Венера Александрова Динова от гр. Тетевен, относно
изразено желание за закупуване на имот – общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица.
По т.2.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 96
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Заявление от Венера Александрова Динова от гр. Тетевен, относно изразено
желание за закупуване на имот – общинска собственост, находящ се в гр. 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
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РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка – продажба чрез публично
оповестен конкурс на имот –частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-160 кв.
52 с площ от 1100кв.м. по РП на гр. Ябланица и застроена в него сграда на два етажа –
бикарник /ЗП-160кв.м./ актуван с АОС № 785/20.06.2008г. и при граници: улица, УПИ VІІІ160 кв. 52, УПИ ІХ-160 кв. 52 с площ от 350 кв.м. , терен „За озеленяване”.
2. Разрешението за строеж на обекта да бъде получено в срок до 18 месеца след
извършване на процедурата по покупко – продажба.
3. 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, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 1 общински съветник – Симо Иванов.
По точка 3. Годишен доклад за дейността за финансовата 2011г. на „В и К” АД гр.
Ловеч.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник напусна заседанието на Общински съвет.
По т.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 97
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Годишен доклад за дейността за финансовата 2011г. на „В и К” АД гр. Ловеч.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка чл. 10, ал. 1 от Наредбата
за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на
собственост в търговски дружества.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема за сведение представения годишен доклад за дейността за финансовата 2011г.
на „В и К” АД гр. Ловеч.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай
Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
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По точка 4. Писмо с изх. № 40/31.05.2012г. от Читалище „Наука-1901” гр. Ябланица,
относно отпускане на допълнителни финансови средства.
По т.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 98
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Писмо с изх. № 40/31.05.2012г. от Читалище „Наука-1901” гр. Ябланица,
относно отпускане на допълнителни финансови средства.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Не уважава представеното писмо с изх. № 40/31.05.2012г. от Читалище „Наука-1901”
гр. Ябланица, относно отпускане на допълнителни финансови средства.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 8 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен
Гаврилов;
„Против” – 1 общински съветник – Симо Иванов;
„Въздържал се” – 2 общински съветници – Бисер Георгиев, Иван Нинов.
По точка 5. Питания, мнения, разни.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – обяви, че писмени питания няма постъпили и
даде думата за устни такива.
Бяха поставени следните въпроси:
1. Разграбването на мандрата, стопанисвана от дружество „Аблан”, получени писма за
дължими данъци и такси до съдружниците, безстопанствено отношение от страна на
дружеството и основните акционери. Делът на Общината е земята, сградата на РПК
„Наркооп”. Предложение да бъдат предприети някакви мерки – г-н Иван Ниновобщ.съветник.
Мнения по поставения от г-н Нинов въпрос изразиха:
г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – предложи Общината да започне съдебно
производство по събиране на данъчните задължения.
г-н Найден Пеев-общ.съветник – предложи да бъде направена среща с собствениците.
Формира се следния текст за решение – Възлага на Общинска администрация да
проведе среща с акционерите в дружество „Аблан” /мандрата/ с цел уточняване на бъдещето
на акционерното дружество и доброволно издължаване на всички дължими данъци и такси
към този момент.
Обявена процедура „Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА за приемане на
така формирания текст за решение.
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ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 99
гр. Ябланица, 05.07.2012г.
Относно: Питане от Иван Нинов-общ.съветник, относно разграбването на мандрата,
стопанисвана от дружество „Аблан”, получени писма за дължими данъци и такси до
съдружниците, безстопанствено отношение от страна на дружеството и основните
акционери.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Възлага на Общински администрация да проведе среща с акционерите в дружество
„Аблан” /мандрата/ с цел уточняване на бъдещето на акционерното дружество и доброволно
издължаване на всички дължими данъци и такси към този момент.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай
Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
2. Стопанисването на гробищните паркове и тяхното управление, включително малките
гробищни паркове в отделните махали, тяхното упоменаване, почистването на гробните
места, особено на тези в крайните части на парковете /старите/ – г-н Иван Ивановобщ.съветник.
Отговор бе даден от инж. Иван Цаков-кмет на общината – основните гробищни паркове
Ябланица са в мах. „Братевец” и мах. „Голяма гора”, има и по-малки в страничните махали,
но там си ги поддържат. По селата се знаят гробищните паркове. Като цяло не е редно
Общината да отиде и да почисти някое гробно място, това би трябвало да го правят
наследниците на починалото лице. Ще се предприемат мерки да се изчистят и малките
гробища по махалите.
3. Опасна детска площадка в междублоковото пространство на ж.к. „Младост” в гр.
Ябланица. Евентуално частичен ремонт на съоръженията. Да се отделят 200-300лв., за да се
направи нещо, да се боядисат, да се подменят изгнили дъски и т.н. Вярно е и това, че
междублоковите пространства са общинска собственост, но може и родителите да се
ангажират, при наличие на материали за ремонт – г-жа Валентина Николаеваобщ.съветник.
Отговор от Иван Цаков-кмет на общината – подкрепи изказването на Николаева, но
отбеляза, че има и родители, които чакат Общината да им свърши работата. Ще се
ремонтират детските площадки малко по малко, а има нужда и от нови такива.
4. Поддържането на тротоарните площи, особено на тези по главната улица. Вечерно
време след 21.00 часа ромски групи обръщат кофите за смет, унищожават цветните лехи.
Съсипаха и централния площад – г-жа Валентина Николаева-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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