ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 18
Днес 18.12.2012г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 12 общински съветници. С уведомително писмо за отсъствие по
уважителни причини – г-н Симо Иванов-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. Усвояване на свободен финансов ресурс във функция „Общо държавни служби”,
дейност „Общински съвет” от бюджета на община Ябланица за 2012г.
1.2. Преразпределение на субсидията на читалищата за 2012г. в § 5100 „Субсидии за
организации с нестопанска цел”, делегирана от държавата дейност 738 „Читалища”, функция
„почивно дело, култура и религиозни дейности”.
2. Предложения от Кмета на Общината:
2.1. Актуализация на бюджета за 2012г. и извършване на корекции в разчетите за
капиталови разходи като вътрешни компенсирани промени, финансирани със средства от
целева субсидия за 2012г.
2.2. Докладна записка от Кмета на Общината, относно кандидатстване на Община
Ябланица към Местна инициативна група Ябланица-Правец по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на
Местна инициативна група Ябланица-Правец по Регламент на съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20
септември 2005г.
2.3. Приемане на план – сметка за разходите през 2013г. необходими за предоставяне
на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на
обществените площи в населените места на община Ябланица.
2.4. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост,
находящи се в с. Добревци, общ. Ябланица.
2.5. Създаване на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
3. Писмо от „Спешъл Олимпикс България” гр. София с представляващ д-р Христо
Христозов, относно подкрепа на декларация за достъп до спорт във връзка с стартирането на
Националната кампания „Достъп до спорт в общините”.
4. Питания, мнения, разни.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че във връзка с изявено желание от
страна на директора на Областна дирекция „Полиция” гр. Ловеч за среща с Общински съвет
и кметовете на населените места на територията на община Ябланица ще даде думата на
комисар Георги Иванов.
В отворилата се дискусия във връзка с работата на РУП Ябланица и ОД „Полиция”
Ловеч, опазването на обществения ред, собствеността на жителите на община Ябланица,

пътната обстановка и превенцията на престъпността отношение взеха: комисар Георги
Иванов-директор ОД „Полиция, г-н Иван Цаков-кмет на общината, г-н Иван Георгиевобщ.съветник, г-н Стоян Стойчев-зам.-кмет, г-н Иван Нинов-общ.съветник, г-н Цветан
Стайков-началник РУП, г-н Румен Гаврилов-председател ОбС, г-н Венцислав Ватков-кмет с.
Брестница, г-н Найден Пеев-общ.съветник и г-жа Валентина Николаева-общ.съветник.
комисар Георги Иванов-директор ОД „Полиция” гр. Ловеч и г-н Цветан Стайковначалник РУП-Ябланица напуснаха заседанието на Общински съвет.
По точка 1. Предложения от Председателя на Общински съвет:
По точка 1.1. . Усвояване на свободен финансов ресурс във функция „Общо държавни
служби”, дейност „Общински съвет” от бюджета на община Ябланица за 2012г.
г-н Владимир Василев-общ.съветник напусна заседанието на Общински съвет поради
неолтоложни служебни ангажименти в СОУ «Васил Левски».
По т.1.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 153
гр. Ябланица, 18.12.2012г.
Относно: Усвояване на свободен финансов ресурс във функция „Общо държавни
служби”, дейност „Общински съвет” от бюджета на община Ябланица за 2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема свободния финансов ресурс от реално реализираната икономия във функция
„Общо държавни служби”, дейност „Общински съвет” от бюджета на община Ябланица за
2012г да бъде използван за закупуване на лаптопи за ползване от общинските съветници.
2. Горепосочените финансови средства да бъдат отнесени към преходния остатък и в
бюджет 2013г. разчетени за закупуване на лаптопи.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 8 общински съветници – Бисер Георгиев, Драгомир Марков, Иван Иванов,
Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Пламен Ралчовски, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – 3 общински съветници – Валентина Николаева, Николай
Георгиев, Румен Гаврилов.
По точка 1.2. Преразпределение на субсидията на читалищата за 2012г. в § 5100
„Субсидии за организации с нестопанска цел”, делегирана от държавата дейност 738
„Читалища”, функция „почивно дело, култура и религиозни дейности”.
По т. 1.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 154
гр. Ябланица, 18.12.2012г.
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Относно: Преразпределение на субсидията на читалищата за 2012г. в § 5100 „Субсидии
за организации с нестопанска цел”, делегирана от държавата дейност 738 „Читалища”,
функция „почивно дело, култура и религиозни дейности”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1 от Закона за народните
читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема да бъде извършено преразпределение на субсидията на читалищата в § 5100
„Субсидии за организации с нестопанска цел”, делегирана от държавата дейност 738
„Читалища”, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” в размер на 2025лв.
2. Комисията за разпределяне на годишната общинска субсидия за читалищата,
назначена със Заповед № 174/22.02.2012г. на Кмета на община Ябланица, да се събере в
състав: председателя на комисията и представителите на читалищата в с. Златна Панега, с.
Орешене и с. Голяма Брестница и да преразпределят неизразходваната субсидия на читалище
„Христо Ботев” с. Малък извор в размер на 2025лв.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 9 общински съветници – Бисер Георгиев, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван
Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен
Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 2 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков.
По точка 2. Предложения от Кмета на Общината:
По точка 2.1. Актуализация на бюджета за 2012г. и извършване на корекции в
разчетите за капиталови разходи като вътрешни компенсирани промени, финансирани със
средства от целева субсидия за 2012г.
По т.2.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 155
гр. Ябланица, 18.12.2012г.
Относно: Актуализация на бюджета за 2012г. и извършване на корекции в разчетите за
капиталови разходи като вътрешни компенсирани промени, финансирани със средства от
целева субсидия за 2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети и
във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4, чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2012г., § 41 от ПЗР на Закона за
държавния бюджет на РБългария, Решение № 37/15.02.2012г. на Общински съвет за
приемане бюджета на община Ябланица за 2012г., Решение № 105/01.08.2012г. на ОбС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Актуализира бюджета за 2012г., като увеличава:
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1.1. По прихода в размер на 36260 лв., разпределени по параграфи, както следва:
Параграф
Наименование
Сума в лева
§ 4022
Приходи от продажба на сгради
33372,00
§ 4040
Приходи от продажба на земя
11028,00
§ 3701
Внесено ДДС /-/
- 7400,00
§ 3702
Внесено ЗКПО /-/
- 740,00
1.2. По разхода в размер на 36260 лв., разпределени по параграфи, както следва:
Параграф
Дейност
Параграф
Наименование
Сума
в лева
5100
Дейност 606 –
§5100
Ремонт улици и тротоари с.
улици и тротоари
Добревци
3682,00
5100
Дейност 714 –
§5100
Осномен ремонт ДМА – Спортна
«Спортни бази,
зала гр. Ябланица
32578,00
спорт за всички»
2. Приема да се извършат корекции в разчетите за капиталови разходи, финансирани
със средства от целевата субсидия като вътрешни компенсирани промени, както следва:
№ Наименование на обекта - параграф
било
става
разлика
ЦБ
по
ред
1 § 5200 – Придобиване на ДМА –
7770,00
3270,00
-4500,00
-4500,00
оборудване спортна зала
2 § 5100 – Ремонт други дейности ЖСТР
0
4500,00 +4500,00 +4500,00
– парково пространство сграда център
3 § 5300 Проектиране
10000,00
0 -10000,00 -10000,00
4 § 5100 – Ремотни дейности – сграда
20495,00 30495,00 +10000,00 +10000,00
център тяло А
Всичко
38265,00 38265,00
0
0
3. дава съгласие да се прехвърлят 11000лв. от функция „Здравеопазване”, дейност „437
„Здравен кабинет в детски градини и училища”, § 1098 във функция „Общо държавни
служби”, дейност 122 „Общинска администрация”, § 0208 – обезщетения за персонала.
4. В съответствие с решението на Общински съвет актуализацията, промяната и
корекцията в разчетите за капиталови разходи като вътрешни компенсирани промени да се
отразят по параграфи и функции в бюджета на общината и документацията за капиталови
разходи за 2012г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,
Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 2.2. Докладна записка от Кмета на Общината, относно кандидатстване на
Община Ябланица към Местна инициативна група Ябланица-Правец по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие
на Местна инициативна група Ябланица-Правец по Регламент на съвета (ЕО) № 1698/2005 от
20 септември 2005г.
По т. 2.2. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 156
гр. Ябланица, 18.12.2012г.
Относно: Докладна записка от Кмета на Общината, относно кандидатстване на Община
Ябланица към Местна инициативна група Ябланица-Правец по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на
Местна инициативна група Ябланица-Правец по Регламент на съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20
септември 2005г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Удостоверява, че дейностите по проектно предложение „Външно саниране сградата
на Общинска администрация гр. Ябланица” отговарят на приоритетите на Общинския план
за развитие за периода 2007- 2013г.
2. Потвърждава, че дейностите по проект „Външно саниране сградата на Общинска
администрация гр. Ябланица” отговарят на Целевата програма за енергийна ефективност на
община Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 2.3. Приемане на план – сметка за разходите през 2013г. необходими за
предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за
отпадъци и чистота на обществените площи в населените места на община Ябланица.
По т. 2.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 157
гр. Ябланица, 18.12.2012г.
Относно: Приемане на план – сметка за разходите през 2013г. необходими за
предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за
отпадъци и чистота на обществените площи в населените места на община Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от Закона за местните данъци и
такси и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Ябланица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
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1. Одобрява план – сметка за необходимите разходи за услугите по чл. 66 от Закона за
местните данъци и такси в населените места на общината и в гр. Ябланица за 2013г. в размер
на 200 707,80 лв., съгласно Приложение № 1.
В план – сметката са включени и средствата за:
1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци в размер на 27900,00лв.,
съгласно Приложение № 1-1.
1.2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане в
размер на 49118,16
. лв., съгласно Приложение № 1-2.
1.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депото за битови отпадъци на територията на община Ябланица в размер на
51233,00 лв., съгласно Приложения № 1-3.
1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии, предназначени за обществено ползване в размер на 18761,44 лв., съгласно
Приложение № 1-4.
Със следните корекции:
В Приложение № 1, колона 5 „Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до
депото”, пореден № ІІ.3. - Златна Панега сумата от 22757,28лв. се намалява с 10000лв. и
става 12757,28лв.
В Приложение № 1-1 „Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци”:
- в пореден № ІІ.2. – Голяма Брестница – допълнителните контейнери се намаляват
от 3 на 2бр.;.
- в пореден № ІІ.3. – Златна Панега – допълнителните контейнери и кофи отпадат;
- пореден н№ ІІ.7. – Добревци – допълнителните контейнери се намаляват от 3 на
2бр.;
В Приложение № 1-2 „Събиране на битови отпадъци и транспортирането им от гр.
Ябланица и населените места в общината до депото за битови отпадъци”, в пореден № ІІ.3. –
Златна Панега броя на кофите се намалява от 400 на 300бр., а броя на контейнерите от 27 на
19бр.
В Приложение № 1-4 „Почистване /метене и миене/ на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване” в позициите
Голяма Брестница, Орешене, Батулци, Дъбравата и Малък извор се предвиждат средства в
размер на 400лв. за „Миене на улична настилка и обществени площи”- колона 4.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 9 общински съветници - Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 2 общински съветници – Бисер Георгиев, Румен Гаврилов.
По точка 2.4. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска
собственост, находящи се в с. Добревци, общ. Ябланица.
По т.2.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 158
гр. Ябланица, 18.12.2012г.
Относно: Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост,
находящи се в с. Добревци, общ. Ябланица.
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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 и ал. 3 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 поземлен имот № 065001
представляващ „друга неизползвана нива” с площ от 78,344 дка, V категория, находящ се в
мест. „Мерата” в землището на с. Добревци, актуван с АОС № 783/27.05.2008г. и при
граници: поземлени имоти № 000201-полски път, № 064006-пасище,мера, № 064005гробище, № 064001-пасище,мера, № 000134-дере, като първоначална в публичния търг в
размер на 26715,30 /двадесет и шест хиляди седемстотин и петнадесет лева и тридесет
стотинки/ лв. без ДДС;
1.2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 066002
представляващ „овощна градина”с площ от 9,699 дка, V категория, находяща се в мест.
„Жъбков рът” в землището на с. Добревци, общ. Ябланица, актуван с АОС №
491/04.09.2001г. и при граници: общински път, овощна градина, дере, овощна градина, като
първоначална в публичния търг в размер на 3792,31 /три хиляди седемстотин деветдесет и
два лева и тридесет и една стотинки/ лв. без ДДС;
1.3. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 066005
представляващ „овощна градина” с площ от 25,000дка, V категория, находящ се в мест.
„Жъбков рът” в землището на с. Добревци, общ. Ябланица, актуван с АОС №
521/24.09.2002г. и при граници: овощна градина-УН-с. Добревци, полски път-община
Ябланица, овощна градина ОУ „Паисий Хилендарски”, дере-община Ябланица, като
първоначална в публичния търг в размер на 9775,00 /девет хиляди седемстотин седемдесет и
пет/ лв. без ДДС.
2. Открива процедура по продажба чрез:
2.1. Публичен търг на поземлен имот № 065001 представляващ „друга неизползвана
нива” с площ от 78,344 дка, V категория, находящ се в мест. „Мерата” в землището на с.
Добревци, актуван с АОС № 783/27.05.2008г.
2.2. Публичен търг на поземлен имот № 066002 представляващ „овощна градина”с
площ от 9,699 дка, V категория, находяща се в мест. „Жъбков рът” в землището на с.
Добревци, общ. Ябланица, актуван с АОС № 491/04.09.2001г.
2.3. Публичен търг на поземлен имот № 066005 представляващ „овощна градина” с
площ от 25,000дка, V категория, находящ се в мест. „Жъбков рът” в землището на с.
Добревци, общ. Ябланица, актуван с АОС № 521/24.09.2002г.
3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да извърши
всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг, да
утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да подпише договор за
продажба.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, 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 2.5. Създаване на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
По т.2.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 159
гр. Ябланица, 18.12.2012г.
Относно: Създаване на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за
социалното подпомагане и чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за
социалното подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Отменя Решение № 69/27.05.2008г. на Общински съвет.
2. Сформира обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване
на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ябланица в
състав както следва:
Председател: Владимир Василев - общински съветник
Членове:
1. Диана Василева – гл. експерт „Социално подпомагане”;
2. Марийка Кънчева – управител „Домашен и социален патронаж”;
3. Наталия Вътева – директор ОДЗ „Райна Княгиня” гр. Ябланица;
4. Васил Боляров – председател „Клуб на пенсионера и инвалида” –
Ябланица;
5. д-р Пламен Ралчовски - общински съветник;
6. Иван Иванов - общински съветник;
3. Общественият съвет започва своята дейност от датата на приемане на решението за
сформиране от Общински съвет – Ябланица.
4. Задължава Председателят на обществения съвет два пъти годишно да внася в
Общински съвет отчет за извършената от него дейност през годината.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3. Писмо от „Спешъл Олимпикс България” гр. София с представляващ д-р
Христо Христозов, относно подкрепа на декларация за достъп до спорт във връзка с
стартирането на Националната кампания „Достъп до спорт в общините”.
По т.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 160
гр. Ябланица, 18.12.2012г.
Относно: Писмо от „Спешъл Олимпикс България” гр. София с представляващ д-р
Христо Христозов, относно подкрепа на декларация за достъп до спорт във връзка с
стартирането на Националната кампания „Достъп до спорт в общините”.
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На чл. 17, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема текста на Декларацията за достъп до спорт подкрепяща мисията на Спешъл
Олимпикс България – гр. София за социално включване на граждани с интелектуални
затруднения чрез разширяване достъпа до спорт и спортни мероприятия.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.

По точка 4. Питания, мнения, разни.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма
постъпили.
Не бяха отправени и устни такива.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри
заседанието на Общински съвет Ябланица и изрази увереността си, че като общински
съветници през отминаващата 2012г. са взели най-добрите за Общината решения. Пожела
към успехите, които са постигнали до сега да се прибавят много нови. В личен план пожела
на всички много здраве и мъдрост, за да изпълняват достойно служебните си ангажименти, и
разбира се удовлетвореност от постигнатото.

Румен Гаврилов: /п/
Председател Общински съвет
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