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Утвърдил:…………………… 

д-р Румен Гаврилов 

Председател ОбС Ябланица 

 

 

 

 

 
ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 

2020 г. 

 

         Планът е изготвена на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Ябланица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023г.  

         Годишния план за работа на Общински съвет Ябланица през 2020г. 

обхваща основни проекти и предложения от текущ порядък, като в него 

могат да се включват и допълнителни въпроси поставени от общинските 

съветници, кмета на общината и граждани, при стриктно спазване 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет. 

         В Планът не са включени предложения: 

              - за промени на устройствени планове;  

               -за кандидатстване по Оперативни програми и/или съфинансиране по 

проекти;  

              - за одобряване на експертни пазарни оценки 

               - други текущи въпроси.  

         С приемането и публикуването на годишния план за работата на 

Общински съвет Ябланица на интернет страницата на общината се дава 

възможност на населението на общината да бъде информирано за работа на 

Общински съвет и за вземане на участие в заседанията му при дебатирането 

на важни  за тях въпроси. 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

         1. Обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация – мандат 2019-2023г. (на основание чл. 21, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация); Вносител: 

Председателят на ОбС Ябланица и председател на Временната комисия за 

изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет Ябланица. 

         2. Отчет за дейността на Общински съвет Ябланица и на неговите комисии 

за периода юли-декември 2019г. (във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, 
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ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Ябланица); Вносител: Председателят на ОбС Ябланица.  

         3. Отчет на Кмета на Община Ябланица за изпълнение решенията на ОбС 

за периода м. юли – м. декември 2019г.; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица. 

         4. Годишен отчет за 2019г. по изпълнение на Програмата на Кмета на 

общината за управление за срока на мандата (във връзка с чл. 44 ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация); Вносител: Кметът на 

Община Ябланица.  

         5. Обсъждане и приемане на Годишния план за работа на Общински съвет 

Ябланица през 2020г. (във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет Ябланица); Вносител: Председателят на ОбС 

Ябланица. 

         6. Обществено обсъждане на проекта за общинския бюджет за 2020г. (във 

връзка с чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 39 ал. 5 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Ябланица). Участие на общинските съветници в общественото 

обсъждане на проекто-бюджета; Отг.: Кметът на Община Ябланица.  

         7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Ябланица, 

приета от Общински съвет Ябланица с Решение № 41, обективирано в Протокол 

№6 от 19.02.2008г. (във връзка с § 43 и § 50 от ПЗР на ЗИД на Закона за данък 

върху добавената стойност и  § 64 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за занаятите ); Вносител: Председателят на ОбС Ябланица. 

         8. Утвърждаване проекта за бюджет за 2020г на Община Ябланица (във 

връзка с чл. 94 ал. 2 от Закона за публичните финанси и финанси и чл. 40 ал. 2 

от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 

за местните дейности и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Ябланица); Вносител: Кметът на Община Ябланица. 

         9. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Ябланица за 2020 година (във връзка с чл. 26а ал. 2 от Закона за народните 

читалища); Вносител: Кметът на Община Ябланица.  

         10. Утвърждаване разходите за командировки на председателя на 

Общински съвет Ябланица за четвъртото тримесечие на 2019 година; 

Вносител: Председателят на ОбС Ябланица. 

         11. Управление и разпореждане с общинско имущество; Вносител: 

Кметът на Община Ябланица.  

         12. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         13. Питания от общински съветници и граждани на общината. 
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МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

        1. Годишен план за паша в Община Ябланица за стопанската 2020/2021г. и 

определяне на процентното съотношение на мерите, пасищата и ливадите за 

индивидуално ползване и за общо ползване (във връзка с чл. 37о, ал. 1, т. 1 и чл. 

4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи); Вносител: 

Кметът на Община Ябланица.  

         2. Наредба за условията и редът за използване на спортни обекти – 

общинска собственост (във връзка с чл. 103 ал. 2 т. 2 от Закона за физическото 

възпитание и спорта) Вносител: Председателят на Общински съвет 

Ябланица.  

         3. Отчет за работата на кметските наместници на населени места в 

общината за 2019г. и информация за състоянието и проблемите по населени 

места и предприетите мерки за решаването им; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         4. Отчет за 2019г. по Програма за развитие на туризма в Община Ябланица 

за периода 2014-2020г; (във връзка с чл. 12 т. 1 от Закона за туризма); 

Вносител: Кметът на Община Ябланица.  

         5. План за развитие на туризма на територията на община Ябланица за 

2020г. (във връзка с чл. 11 ал. 1 от Закона за туризма и  Правилника за 

организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм към Община 

Ябланица); Вносител: Кметът на Община Ябланица. 

         6. Общински план за младежта за 2020г. (във връзка с чл. 15 ал. 4 и чл. 16 

ал. 1 от Закона за младежта); Вносител: Кметът на Община Ябланица.  

         7. Отчет за 2019г. по изпълнение на Програмата за енергийна ефективност 

на Община Ябланица за периода 2018-2020г. (във връзка с чл. 12 ал. 6 от Закона 

за енергийната ефективност); Вносител: Кметът на Община Ябланица.  

         8. Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

         9. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

        10. Питания от общински съветници и граждани на общината. 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

 

         1. Отчет – анализ за извършената работата от служителите на  Районно 

управление на МВР гр. Ябланица за времето от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.; 

Вносител: Началникът на РУ.  

         2. Отчет-анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението” – Ябланица през 2019г.; Вносител: Началникът на 

РС.  
         3. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община 
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Ябланица за 2019г. (във връзка с чл. 7 ал. 2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните); Вносител: 

Кметът на Община Ябланица.  

         4. Отчетен доклад за дейността на Комисия по безопасност на движението 

към Общинска администрация Ябланица за 2019г.; Вносител.: Кметът на 

Община Ябланица. 

         5. Годишен доклад за 2019г за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие за периода 2014-2020г (във връзка с чл.91 ал.4 от Правилника 

за прилагане на Закона за регионалното развитие); Вносител: Кметът на 

Община Ябланица.  

         6. Годишен отчет за 2019г за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда на Община Ябланица за периода 2014-2020г (във връзка с чл.79 

ал.5 от Закона за опазване на околната среда); Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         7. Годишен отчет за изпълнените от Община Ябланица дейности, 

заложени в Регионална програма за управление на отпадъците за 2019г (във 

връзка с чл.52 ал.9 от Закона за управление на отпадъците); Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

         8. Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

         9. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         10. Питания от общински съветници и граждани на общината. 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

         1. Разглеждане на Докладите на председателите на читалищата на 

територията на общината за осъществените читалищни дейности в изпълнение 

на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните 

от бюджета средства през 2019г. (във връзка с чл. 26а ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

народните читалища). Вносители: Председателите на Читалищните 

настоятелства към читалища.  

         2. Приемане на Отчет за изпълнението на обобщената програма за 

развитие на читалищната дейност в община Ябланица за 2019 година; 

Вносител: Кметът на Община Ябланица.  

          3. Отчет за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства 

от Европейския съюз за първото тримесечие на 2020г.(в изпълнение на чл. 112, 

ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 4 от Наредбата за условията 

и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 

за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Ябланица); Вносител: Кметът на Община Ябланица. 
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         4. Приемане на отчет от председателя на ОбС в изпълнение на чл. 21, ал. 7 

от Правилника за първо тримесечие на 2019г.; Вносител: Председателят на 

ОбС Ябланица.  

         5. Общинска програма за закрила на детето за 2020 година (във връзка с 

чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето) Вносител: 

Кметът на Община Ябланица.  

         6. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ябланица за 

2021г. (във връзка с чл. 19 ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б ал. 

4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) Вносител: 

Кметът на Община Ябланица.  

         7. Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

         8. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         9. Питания от общински съветници и граждани на общината. 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

         1. Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци 

(във връзка с измененията и допълненията в ЗМДТ); Вносител: Кметът на 

Община Ябланица.  

         2. Промяна на Наредбата за рекламната дейност на територията на 

Община Ябланица и на Наредбата за базисни месечни наемни цени на имоти 

общинска собственост за определяне реда на предоставяне за безвъзмездно 

ползване от спортните клубове на територията на Община Ябланица на 

общинските спортните бази за рекламиране на спонсори и дарители на 

клубовете. Вносител: Председателят на Общински съвет.  

         3. Доклад за 2019г. за изпълнение на Общински план за интегриране на 

ромите в Община Ябланица 2018-2020г.; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица. 

         4. Утвърждаване на план-сметка за организация и провеждане Дни на 

културата и традиционен летен панаир “Свети Дух” - 08-14.06.2020г.; 

Вносител: Кметът на Община Ябланица. 

         5. Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

         6. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         7 . Питания от общински съветници и граждани на общината. 
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МЕСЕЦ ЮНИ 

 

        1. Общ устройствен план на Община Ябланица (във връзка с чл. 127 ал. 6 

от Закона за устройство на територията); Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         2. Приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Ябланица; Вносител: 

Кметът на Община Ябланица.   

         3. Информация за състоянието на сградния фонд в общината. Отчет за 

прилагането на Наредбата за изпълнение на заповеди за принудителното 

поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на 

територията на Община Ябланица по населени места; Вносител: Кметът на 

Община Ябланица.   

         4. Информация за състоянието и анализ на безработицата в Община 

Ябланица. Обхват и насоченост на програмите за временна трудова заетост; 

Вносител: Кметът на Община Ябланица.   

         5. Анализ за състоянието на материалната база на училищата, Детска 

градина и на филиалите, и готовност на същите за започване на новата учебна 

2020/2021г.; Вносител: Кметът на Община Ябланица. 

         6. Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

         7. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

        8. Питания от общински съветници и граждани на общината. 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

         1. Отчет за дейността на Общински съвет Ябланица и на неговите комисии 

за периода м. януари – м. юни 2020г.; Вносител: Председателят на ОбС 

Ябланица.  

         2. Отчет на Кмета на Община Ябланица за изпълнение решенията на ОбС 

за периода м. януари – м. юни 2020г.; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         3. Информация за реалните икономически резултати в системата на 

делегираните бюджети в община Ябланица за първото полугодие на 2020г.; 

Вносител: Кметът на Община Ябланица.  

         4. Приемане на отчет от председателя на ОбС в изпълнение на чл. 21, ал. 7 

от Правилника за второ тримесечие на 2020г.; Вносител: Председателят на 

ОбС Ябланица.  

         5. Организация и провеждане на общоградски празник “Илинден” -

02.08.2020г.; Вносител: Кметът на Община Ябланица 
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         6. Справка за изразходваните средства за организацията и провеждането 

Дните на културата и традиционен летен панаир “Свети Дух"; Вносител: 

Кметът на Община Ябланица 

         7. Актуализация на списъка на средищните детски градини и училища в 

Община Ябланица за учебната 2020/2021 година (във връзка с чл. 3 от 

Постановление №128/29.06.2017г. на Министерски съвет); Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

         8. Провеждане на дискусия за демографското развитие на населението в 

Община Ябланица. Набелязване на мерки и предприемане на действия за 

преодоляване на проблемите; Отг.: Общинските съветници при ОбС 

Ябланица. 

         9. Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

         10. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

        11. Питания от общински съветници и граждани на общината. 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

 

         1. Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на 

Община Ябланица към 30.06.2020г (във връзка с чл. 137 ал. 2 от Закона за 

публичните финанси и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ябланица); 

Вносител: Кметът на Община Ябланица.  

         2. Отчет за извършените дейности и извършените разходи по 

сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на териториите за обществено 

ползване в Община Ябланица към 30.06.2020г.; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         3. Утвърждаване броя на групите и паралелките в учебните и детски 

заведения на територията на община Ябланица за учебната 2020/2021г. 

Вносител: Кметът на Община Ябланица.  

        4. Управление и разпореждане с общинско имущество; Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

        5. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 

за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

        6. Питания от общински съветници и граждани на общината. 
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МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

         1. Публично обсъждане на отчета за изпълнението и приключването на 

общинския бюджет за 2019г. (във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси и чл. 49 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ябланица); Отг.: 

Председателят на Общински съвет Ябланица.  

          2. Отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 

2019г (във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 48 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 

за местните дейности  и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Ябланица); Вносител: Кметът на Община Ябланица. 

         3. Информация за участието на общинските съветници в обучения и 

семинари по актуални изменения в действащото нормативно законодателство; 

Вносител: Председателят на ОбС Ябланица.  

         4. Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

          5. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         6. Питания от общински съветници и граждани на общината. 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

         1. Информация за подготовката на Община Ябланица за работа при зимни 

условия 2020/2021г.; Вносител: Кметът на Община Ябланица. 

         2. Информация за работата на Общинска администрация, относно 

получени жалби, сигнали и предложения на граждани на Община Ябланица. 

Вносител: Кметът на Община Ябланица. 
          3. Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: 

Кметът на Община Ябланица.  

          4. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         5. Питания от общински съветници и граждани на общината. 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

          1. Актуализация на Бюджет 2020г. на Община Ябланица. Вносител: 

Кметът на Община Ябланица. 
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          2. Изменение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Ябланица; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица. 
          3. Изменение на Наредба № 4 за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Ябланица. 

Вносител: Кметът на Община Ябланица. 
          4.Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: Кметът 

на Община Ябланица.  

          5. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване в 

изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ; Вносител: Кметът на Община 

Ябланица.  

         6. Питания от общински съветници и граждани на общината. 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

         1. Одобряване на план – сметка за разходите през 2021 година, 

необходими за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и третиране до съоръжения и инсталации, поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в Община Ябланица. Вносител: Кметът на Община 

Ябланица 

         2. Определяне годишния размер на такса битови отпадъци за 2021г. 

Вносител: Кметът на Община Ябланица. 
         3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост в Община Ябланица за 2021 година. Вносител: Кметът на 

Община Ябланица 

         4. Приемане на предложенията за дейността на народните читалища на 

територията на Община Ябланица през 2021г. (във връзка с  чл. 26а, ал. 1 от 

Закона за народните читалища); Вносител: Кметът на Община Ябланица. 

          5. Управление и разпореждане с общинско имущество. Вносител: 

Кметът на Община Ябланица.  

          6. Искания за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за установяване границите на имотите с признато право на 

възстановяване, в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. Вносител: 

Кметът на Община Ябланица.  

         7. Питания от общински съветници и граждани на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

График 

за подготовка, организация, провеждане на заседания на постоянните 

комисии и на Общински съвет 

 

Месечен 

график 

Общинска 

администрация 

Постоянни 

комисии 

Общински 

съвет 

І седмица Подготовка и внасяне на 

материали за разглеждане 

- - 

ІІ седмица Подготовка и внасяне на 

материали за разглеждане  

до 15-то число на месеца 

Разпределяне на 

материалите за 

съответните 

комисии и 

определяне на 

водеща такава 

- 

ІІІ седмица - Заседания на 

Постоянните 

комисии 

- 

ІV седмица - - Заседание на 

Общински 

съвет 

 

 

         Забележка: Годишният план за работа на Общински съвет Ябланица през 

2020г.  има отворен характер. В него са включени основни проекти и 

предложения от текущ порядък, като винаги  могат да се включват и 

допълнителни въпроси, при спазване изискванията на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет Ябланица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация. 

         При публикуване на промени в нормативната уредба на страната е 

възможно да се приемат изменения и допълнения  в приети Наредби, 

Правилници, Стратегии и Програми на ОбС в различните сектори на 

обществено –политическия, културния и икономически живот на община 

 

 

 

 

 

          д-р РУМЕН ГАВРИЛОВ: 

          Председател на Общински съвет Ябланица 


