ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 14
Днес 01.08.2012г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 11 общински съветници. Със заявление за отсъствие г-н Пламен
Ралчовски-общ.съветник, с телефонно обаждане отсъствие г- Симо Иванов-общ.съветник,
със закъснение г-н Драгомир Марков-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 Председателя на Общински съвет:
1.1. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация за мандат 2011-2015г.
1.2. Промяна на Решение № 16/22.12.2011г. на Общински съвет – Ябланица.
1.3. Отчет за броя и вида на решенията на Общински съвет – Ябланица за периода
09.11.2011г. – 15.07.2012г. на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
2. Предложения от Кмета на общината:
2.1 Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове за първото шестмесечие на 2012г.
2.2. Актуализация на бюджета за 2012г.
2.3. Финансиране на допълнителни ремонтни дейности в Спортен комплекс гр.
Ябланица.
2.4. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово
плащане по Договор 11/321/00061 от 29.06.2010г. по мярка 321 за проект „Ремонт сграда на
читалище „Пробуда” с. Добревци”, сключен между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция”.
2.5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2012г. с нови позиции.
2.6. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ. Ябланица.
2.7. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ. Ябланица.
2.8. Извършване на разпоредителна сделка-продажба на част от УПИ, включен за
урегулиране-собственост на Община Ябланица, находящ се в с. Златна Панега, общ.
Ябланица.
2.9. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица.
2.10. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост,
находящ се в гр. Ябланица и с. Батулци.
2.11. Отчет за изразходваните средства за организация и провеждане на Дни на
културата и традиционен летен панаир „Свети дух”.
2.12. Организация и провеждане на общоградски празник „Илинден”.
3. Молба от Илинка Кунчева Цочева – управител на ЕТ „Братан Цочев – Лина” гр.
Ябланица, относно удължаване срок на договор за наем на терен – общинска собственост,
находящ се в мест. „Кръст” гр. Ябланица.

4. Молба от фолклорна танцова формация „Ябланска огърлица” с ръководите Петя
Лазарова, относно отпускане на финансови средства за покриване на пътни разходи във
връзка с участие в Световен шампионат по фолклор 2012г.
5. Годишен доклад за дейността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч
за 2011г.
6. Предложение на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост,
търговия и услуги”.
7. Питания, мнения, разни.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 1. Предложения от Председателя на Общински съвет:
По точка 1.1. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация за мандат 2011-2015г.
По т.1.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 100
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Приемане на изменения и допълнения на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация за мандат 2011-2015г.
На основание чл. 21, а. 2 и ал. 3, чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, § 71 и § 87 от Закона за
изменени и допълнение на Закона за държавния служител
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация за мандат 2011-2015г., както следва:
- В чл. 21, ал. 5 се допълва текст – „Общинският съвет определя възнаграждението на
председателя в зависимост от обема на работа, която извършва, но в размер, не по-голям от
90 на сто от основното месечно трудово възнаграждение на кмета на общината”.
- В чл. 27, ал. 3 изречение първо се изменя – „Възнаграждението на общинския
съветник по ал. 1, т. 7, за един месец не може да надвишава максималния размер,
определен в чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА”.
2. Измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация за мандат 2011-2015г. влизат в сила от 01.07.2012г.
ГЛАСУВАЛИ:
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„За” – 9 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай
Георгиев, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 2 общински съветници – Иван Георгиев, Румен Петров.
По точка 1.2. Промяна на Решение № 16/22.12.2011г. на Общински съвет – Ябланица.
Отношение взеха:
По т.1.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 101
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Промяна на Решение № 16/22.12.2011г. на Общински съвет – Ябланица.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 27, 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. Променя т. 1 от Решение № 16/22.12.2011г., както следва – „За изпълнение на своите
задължения – разработване и предлагане на решения по местни проблеми, запознаване с
постъпилите материали в Общинския съвет, обсъждане с експерти и консултанти,
подготовка за заседанията на комисиите и за заседанията на Общинския съвет, както и за
други дейности, свързани с правомощията на общинския съветник, общинските съветници
получават месечно възнаграждение в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата
в Общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие».
2. Възнагражденията на общинските съветници се изплащат ежемесечно.
3. Решението влиза в сила от 01.07.2012г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,
Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Владимир Василев-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 1.3. Отчет за броя и вида на решенията на Общински съвет – Ябланица за
периода 09.11.2011г. – 15.07.2012г. на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
По т.1.3. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 102
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Отчет за броя и вида на решенията на Общински съвет – Ябланица за периода
09.11.2011г. – 15.07.2012г. на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения отчет за броя и вида на решенията на Общински съвет –
Ябланица за периода 09.11.2011г. – 15.07.2012г. от Председателя на ОбС.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 2. Предложения от Кмета на общината:
По точка 2.1. Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове за първото шестмесечие на 2012г.
По т. 2.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 103
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове за първото шестмесечие на 2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 25 от Закона за
общинските бюджети и в изпълнение на чл. 51, ал. 2 от Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове за първото шестмесечие на 2012г.
2. Утвърждава уточнения план по прихода и разхода в размер на 3840606лв. за първото
шестмесечие на 2012г.
3. До следващото заседание на ОбС секретаря на общината да извърши цялостна
проверка на административно – техническата дейност на кметствата.
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4. До следващото заседание на ОбС да бъде представена информация към първото
полугодие за постъпленията от такса тротоарно право и административно – технически
услуги от кметствата.
5. Да бъде изготвена подробна справка за постъпленията от такса пазар и такса
тротоарно право през м. август до следващото заседание на Общински съвет.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 2.2. Актуализация на бюджета за 2012г.
Отношение взеха:
По т.2.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 104
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Актуализация на бюджета за 2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети и
във връзка с чл. 14 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Актуализира бюджета на община Ябланица за 2012г. като увеличава:
1.1. По прихода в размер на 12167 лв., разпределени по параграфи, както следва:
Параграф
Наименование
Сума в лева
§ 4022
Приходи от продажба на сгради
8400,00
§ 4040
Приходи от продажба на земя
6200,00
§ 3701
Внесено ДДС /-/
- 2433,00
1.2. По разхода в размер на 12167 лв., разпределени по параграфи, както следва:
Параграф
Дейност
Параграф
Наименование
Сума
в лева
5100
Дейност 606 §5100
Основен ремонт ДМА:
Изграждане,
Брестница
9501,00
ремонт и
поддръжка на
улична мрежа
Дейност 603 –
§5100
Основен ремонт ДМА:
Водоснабдяване
Брестница
2666,00
и канализация
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2. Промяната да се отрази в съответните дейности на общинския бюджет и в
документацията за капиталови разходи.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма
По точка 2.3. Финансиране на допълнителни ремонтни дейности в Спортен комплекс
гр. Ябланица.
По т. 2.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 105
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Финансиране на допълнителни ремонтни дейности в Спортен комплекс гр.
Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на проект
„Ремонт на Спортен комплекс гр. Ябланица”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие от бюджета на Община Ябланица за 2012г. да бъдат изразходвани
средства в размер на 32 580,40 /тридесет и две хиляди петстотин и осемдесет и четиридисет
стотинки/ лв. с ДДС по приложена количество – стойностна сметка за извършване на
допълнителни строително-монтажни работи в Спортен комплекс гр. Ябланица.
2. Средствата да бъдат разходвани след постъпване по бюджета на Общината приходи
от извършени продажби на ДМА – земя и сгради и след извършена актуализация на
бюджета.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма
По точка 2.4. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ
„Земеделие” –Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към
авансово плащане по Договор 11/321/00061 от 29.06.2010г. по мярка 321 за проект „Ремонт
сграда на читалище „Пробуда” с. Добревци”, сключен между Община Ябланица и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция”.
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По т. 2.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 106
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово
плащане по Договор 11/321/00061 от 29.06.2010г. по мярка 321 за проект „Ремонт сграда на
читалище „Пробуда” с. Добревци”, сключен между Община Ябланица 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. 115 от Постановление № 367 на
Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2012г. и договор за отпускане на финансова помощ №11/321/00061 от
29.06.2010г. по мярка 321 за Проект „Ремонт сграда на читалище”Пробуда” с. Добревци ”,
сключен между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния
директор Румен Андонов Порожанов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Иван Райков Цаков да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 35 167,66 лв. (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и
седем лева и шестдесет и шест стотинки ) за обезпечаване на 110 % от плащането за
финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 11/321/00061 от 29.06.2010г. по мярка 321 за Проект „Ремонт сграда на
читалище ”Пробуда” с. Добревци” сключен между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Ябланица да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 11/321/00061 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Ябланица, проведено
на 01.08.2012г., Протокол № 14, т 2.4. от дневния ред по доклад № 01-1942/20.07.2012г. 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,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма
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По точка 2.5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2012г. с нови позиции.
По т. 2.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 107
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
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:
 106 – УПИ ІІ, кв. 1 с площ от 2000кв.м. по РП на с. Добревци;
 107 – УПИ VІІІ-10, кв. 2 с площ от 860 кв.м. по РП на с. Добревци;
 108 – част от УПИ І-84, кв. 14 по РП на с. Златна Панега;
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 2.6. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имотичастна общинска собственост, находящи се в с. Добревци, общ. Ябланица.
По т.2.6. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 108
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
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:
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1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка – продажба чрез публично
оповестен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ:
 УПИ VІІІ-10, кв. 2 по РП на с. Добревци, общ. Ябланица с площ от 860 кв.м.,
актуван с АОС № 886/07.06.2012г. и при граници: улица, УПИ ІХ 11, кв. 2 Михайл Кръстев Асенов, УПИ VІІ 8, кв. 2 - Райна Маринова Кръстева, край на
регулация.
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” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 2.7. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имотичастна общинска собственост, находящи се в с. Добревци, общ. Ябланица.
По т.2.7. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 109
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
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 имот – частна общинска собственост, представляващ:
 УПИ ІІ-10, кв. 1 по РП на с. Добревци, общ. Ябланица с площ от 2000 кв.м.,
актуван с АОС № 887/22.06.2012г. и при граници: улици от две страни, УПИ І,
кв. 1 – общинско, УПИ V, кв. 1 – за стопанска дейност.
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:
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„За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 2.8. Извършване на разпоредителна сделка-продажба на част от УПИ,
включен за урегулиране-собственост на Община Ябланица, находящ се в с. Златна Панега,
общ. Ябланица.
По т. 2.8. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 110
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Извършване на разпоредителна сделка-продажба на част от УПИ, включен за
урегулиране-собственост на Община Ябланица, находящ се в с. Златна Панега, общ.
Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с
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 на част от УПИ
І-84, кв. 14 по РП на с. Златна Панега с площ от 368 кв.м., актуван с АОС № 869/18.05.2012г.
и при граници улица от две страни, УПИ ІІ 84, кв. 14 и УПИ VІІ, кв. 14 „За озеленяване”,
чрез публично оповестен търг.
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” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
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По точка 2.9. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица.
По т.2.9. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 111
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
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. 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 на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-1145,1147, кв. 50 по РП на гр.
Ябланица с площ от 547 кв.м., актуван с АОС № 907/29.06.2012г. и при граници: улица, УПИ
ІХ 1144, кв. 50-наследници Гатю Начев Горчев, УПИ ХІV1147/, кв. 50- общинско «За
озеленяване» и УПИ VІІІ 1145,1147 в кв. 50 без търг или конкурс на Георги Христов Иванов
от гр. Ябланица, ул. «Аблан» № 1 - собственик на законно построена сграда, находяща се в
горепосоченото УПИ ХV-1145,1147, кв. 50 по РП на гр. Ябланица.
2. След изготвяне на експертната оценка за определяне пазарната стойност от
лицензиран оценител и одобрена от ОбС, възлага на Кмета на общината да извърши всички
законни процедури за извършване на разпоредителната сделка.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 1.10. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска
собственост, находящи се в гр. Ябланица и с. Батулци.
По т. 2.10. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 112
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост,
находящи се в гр. Ябланица и с. Батулци.
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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. Одобряване на експертна пазарна оценка, относно извършване на разпоредителни
сделки с имоти – общинска собственост:
1.1. Приема справедлива пазарна стойност на 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 VІІІ-160 кв. 52, УПИ ІХ-160
кв. 52 с площ от 350 кв.м. , терен „За озеленяване”, като първоначална в публично
оповестения конкурс в размер на 17300 /седемнадесет хиляди и триста/ лв. без ДДС;
1.2. Приема справедлива пазарна стойност на УПИ ХІІ-290, кв. 41 по РП на с.
Батулци представляващ масивна сграда на два етажа със застроена площ – 154кв.м. и дворно
място, цялото от 350кв.м., актуван с АОС № 803/05.08.2009г. и при граници: от всички
страни улици, като първоначална в публичния търг в размер на 6010,00 /шест хиляди и десет/
лв. без ДДС;
1.3. Приема справедлива пазарна стойност на УПИ ХІ-763, кв. 6 с площ от 627 кв.м.
по РП на гр. Ябланица, с ограничителен режим – не се допуска застрояване и високостеблени
трайни насаждения в ивица с ширина над 7м под съществуваща ВЛ 20 kV преминаваща по
цялата дължина на УПИ в близост до югозападната граница на имота, 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, като първоначална в
публичния търг в размер на 1600,00 /хиляда и шестстотин/ лв. без ДДС;
2. Открива процедура по продажба чрез:
2.1. Публично оповестен конкурс по оферта на УПИ ІХ-160 кв. 52 с площ от
1100кв.м. по РП на гр. Ябланица и застроена в него сграда на два етажа – бикарник /ЗП160кв.м./ актуван с АОС № 785/20.06.2008г.
2.2. Публичен търг на УПИ ХІІ-290, кв. 41 по РП на с. Батулци представляващ
масивна сграда на два етажа със застроена площ – 154кв.м. и дворно място, цялото от
350кв.м., актуван с АОС № 803/05.08.2009г.
2.3. Публичен търг на УПИ ХІ-763, кв. 6 с площ от 627 кв.м. по РП на гр. Ябланица,
с ограничителен режим – не се допуска застрояване и високостеблени трайни насаждения в
ивица с ширина над 7м под съществуваща ВЛ 20 kV преминаваща по цялата дължина на
УПИ в близост до югозападната граница на имота, актуван с АОС № 879/29.05.2012г.
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 и публичния търг, да утвърди спечелилите участници и след заплащане на
цената да подпише договор за продажба.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,
Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Владимир Василев-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
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По точка 2.11. Отчет за изразходваните средства за организация и провеждане на Дни
на културата и традиционен летен панаир „Свети дух”.
По т.2.11. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 113
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Отчет за изразходваните средства за организация и провеждане на Дни на
културата и традиционен летен панаир „Свети дух”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема за сведение представения отчет за изразходваните средства за организация и
провеждане на Дни на културата и традиционен летен панаир „Свети дух”.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,
Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Владимир Василев-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
„Гласуване”.
По точка 2.13. Организация и провеждане на общоградски празник „Илинден”.
По т.2.12. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 114
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Организация и провеждане на общоградски празник „Илинден”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 600 /шестстотин/
лв. за финансово подпомагане на празника.
ГЛАСУВАЛИ:
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„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3. Молба от Илинка Кунчева Цочева – управител на ЕТ „Братан Цочев –
Лина” гр. Ябланица, относно удължаване срок на договор за наем на терен – общинска
собственост, находящ се в мест. „Кръст” гр. Ябланица.
Отношение взеха:
По т. 3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 115
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Молба от Илинка Кунчева Цочева – управител на ЕТ „Братан Цочев – Лина”
гр. Ябланица, относно удължаване срок на договор за наем на терен – общинска собственост,
находящ се в мест. „Кръст” гр. Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Не дава съгласие Договор № 07-0132/20.08.2002г. за отдаване под наем на терен от
25кв.м., представляващ петно № 1, находящ се в мест. „Кръст” гр. Ябланица, сключен с ЕТ
„Братан Цочев – Лина” гр. Ябланица да бъде удължен поради изтичане на 10 годишния
период за отдаване съгласно § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД
на ЗОС.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4. Молба от фолклорна танцова формация „Ябланска огърлица” с ръководите
Петя Лазарова, относно отпускане на финансови средства за покриване на пътни разходи във
връзка с участие в Световен шампионат по фолклор 2012г.
По т.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 116
гр. Ябланица, 01.08.2012г.

14

Относно: Молба от фолклорна танцова формация „Ябланска огърлица” с ръководите
Петя Лазарова, относно отпускане на финансови средства за покриване на пътни разходи във
връзка с участие в Световен шампионат по фолклор 2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 700 /седемстотин/
лв. на Фолклорна танцова формация „Ябланска огърлица” с ръководите Петя Лазарова за
покриване на пътни разходи във връзка с участие в Международен фестивал по фолклор
2012г. в гр. Залъу, Румъния.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 8 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Румен Гаврилов, Румен
Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 3 общински съветници – Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай
Георгиев.
По точка 5. Годишен доклад за дейността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” АД
гр. Ловеч за 2011г.
По т.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 117
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Годишен доклад за дейността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр.
Ловеч за 2011г.
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 на МБАЛ „Проф. д-р
Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч за 2011г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
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По точка 6. Предложение на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова
заетост, търговия и услуги”.
По т.6. Общински съвет
РЕШЕНИЕ
№ 118
гр. Ябланица, 01.08.2012г.
Относно: Предложение на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова
заетост, търговия и услуги”.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие от предвидените средства в „Местни дейности” в размер на 6000лв.
във функция „Култура и спорт” от бюджета на Общината през второто шестмесечие на
2012г. част от тях да бъдат разпределени за Фолклорна танцова формация „Ябланска
огърлица” за участия във фестивали по покана на съответните организатори.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 7. Питания, мнения, разни.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – обяви, че писмени питания няма постъпили и
даде думата за устни такива.
Тъй като устни питания не бяха отправени и 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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