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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
 
         Днес 22.12.2011г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. 
Ябланица. 
         Присъстваха 13 общински съветници. 
         Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.  
         Общински съвет прие да работи по следния  
 

Дневен ред 
         1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ябланица, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г. 
         2. Приемане на решение на основание чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА. 
         3. Приемане на решение на основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА. 
         4. Предложения от Кмета на Общината: 
              4.1. Извършване на корекция в разчетите за капиталови разходи като вътрешни 
компенсирани промени, финансирани със средства от целевата субсидия за 2011г. 
              4.2. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в с. Брестница, общ. Ябланица. 
              4.3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения – публична общинска 
собственост, находящи се в сградата на Поликлиника гр. Ябланица. 
              4.4. Потвърждаване и актуализиране участието на Община Ябланица в Регионално 
сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит. 
   4.5. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ 
с вх. № 01-2222/16.09.2011г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен. 
              4.6. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ 
с вх. № 01-1993/17.08.2011г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен. 
              4.7. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ 
с вх. № 01-1973/15.08.2011г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен. 
              4.8. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ 
с вх. № 01-3017/08.12.2011г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен. 
              4.9. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ 
с вх. № 01-1992/17.08.2011г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен. 
              4.10. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-2943/15.12.2011г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен. 
              4.11. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-2942/01.12.2011г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен. 
              4.12. Искане за предоставяне на имот, придобит от общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-2818/18.11.2011г. от Общинска служба по земеделие гр. Тетевен. 
         5. Питания, мнения, разни. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 13 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 
2011-2015г. 
 
         По т. 1. Общински съвет прие 
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РЕШЕНИЕ 
 № 15 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 
2011-2015г. 
          
         На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ябланица, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
          На основание чл. 85, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация г-н Румен Гаврилов-председател ОбС обяви 10 минути почивка. 
 
 
         По точка 2. Приемане на решение на основание чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА. 
 
         По т.2. Общински съвет прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 № 16 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно:  Приемане на решение на основание чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА.    
 
         На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. 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 60 на сто от 
средната брутна работна заплата в Общинска администрация за последния месец от 
предходното тримесечие. 
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         2. Възнагражденията на общинските съветници се изплащат ежемесечно.  
 
         3. Решението влиза в сила от 01.12.2011г. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 3. Приемане на решение на основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА. 
 
         По т.3. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 17 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно:  Приемане на решение на основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА.    
 
         На основание чл. 26 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
              1. Общински съвет определя възнаграждението на председателя в размер на 750 
/седемстотин и петдесет/ лева за 6 /шест/ часов работен ден. 
              2. Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение 
освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение. 
              3. Председателят на Общински съвет има право на: 
                   - обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и 
реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване по реда на Закона за 
здравното осигуряване; 
                   - отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни 
трудови възнаграждения и други плащания при условията и реда на КТ. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 12 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС се включи в заседанието на Общински съвет и 
пое неговото ръководство. 
 
 
         По точка 4. Предложения от Кмета на Общината: 
         По точка 4.1. Извършване на корекция в разчетите за капиталови разходи като 
вътрешни компенсирани промени, финансирани със средства от целевата субсидия за 2011г. 
 
         По т.4.1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 18 
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гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно:  Извършване на корекция в разчетите за капиталови разходи като вътрешни 
компенсирани промени, финансирани със средства от целевата субсидия за 2011г. 
 
         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 чл. 4, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011г., Решение № 334/21.02.2011г. на 
Общински съвет за приемане бюджета на община Ябланица за 2011г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. 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 било става р-ка От ЦБ 
§ 5200 – Придобиване на ДМА, в т.ч.:  13763 21763 +8000 +8000
1. Оборудване ДСП 8763 10643 +1880 +1880
2. Изграждане навес с. Дъбравата 0 2914 +2914 +2914
3. Изграждане на ограда с. Златна Панега 0 7677 +7677 +7677
4. Компютри 3000 0 -3000 -3000
5. Придобиване на ДМА 2000 529 -1471 -1471
§ 5300 -  Проектиране на обекти Ябланица и 
кметства 

8000 0 -8000 -8000

Всичко 21763 21763 0 0
 
         2.  В съответствие с решението на Общински съвет промяната и корекцията в разчетите 
за капиталови разходи като вътрешни компенсирани промени да се отрази по параграфи и 
функции в бюджета на общината и документацията за капиталови разходи за 2011г. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Иван Иванов, 
Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, 
Румен Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – 3 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир 
Марков, Симо Иванов. 
 
         По точка 4.2. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в с. Брестница, общ. Ябланица. 
 
         По т.4.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 19 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно:  Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в с. Брестница, общ. Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 от ЗОС и чл. 50 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредител сделка -продажба на недвижими 
имоти – частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс, както следва: 
              1.1. УПИ ІІ-391, кв. 15А по РП на с. Брестница, общ. Ябланица с площ от 
1510,30кв.м. и едноетажна масивна сграда със ЗП от 105кв.м., състояща се от 2 зали за 
магазини, склад и сервизно помещение, актуван с АОС №  836/22.08.2011г. и при граници от 
три страни улици, УПИ І-391 кв. 15А. 
              1.2. УПИ ХVІ-307, кв. 12 по РП на с. Брестница, общ. Ябланица с площ от 
497,90кв.м., отреден за „Обществено обслужващи дейности”, актуван с АОС № 
833/22.08.2011г. и при граници: от две страни улици, УПИ І-307 кв. 12, УПИ ХV-307 кв. 12. 
 
         2. След извършване 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 Георгиев, Найден Пеев, Николай 
Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – 1 общински съветник – Иван Нинов. 
 
         По точка 4.3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения – публична 
общинска собственост, находящи се в сградата на Поликлиника гр. Ябланица. 
          
         По т.4.3. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 20 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно:  Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения – публична общинска 
собственост, находящи се в сградата на Поликлиника гр. Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, чл. 17, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие да бъдат предоставена за безвъзмездно ползване частна общинска 
собственост, представляваща: помещение № 21 с площ от 7,60кв.м., помещение № 22 с площ 
от 9,60кв.м., помещение № 23 с площ от 3,50кв.м., помещение № 24 с площ от 3,50кв.м., 
помещение № 25 с площ от 9,40 кв.м., помещение № 26 с площ от 10,20кв.м., помещение № 
27 с площ от 6,00 кв.м., помещение № 30 с площ от 16,40кв.м., помещение № 31 с площ от 
16,40 кв.м., сервизно помещения № 20, № 28 и № 29, находящи се на І етаж и помещения № 
12 с площ от 16,20кв.м. и помещение  № 13 с площ от 16,20 кв.м., находящи се в сутерена на 
сградата на Поликлиника – гр. Ябланица, актувани с АОС № 778/31.01.2008г., на Център за 
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спешна медицинска помощ – Ловеч, филиал Ябланица за срок от 5 /пет/ години, считано от 
03.01.2012г. 
 
         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 Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – 1 общински съветник – Румен Гаврилов. 
 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – отправи една препоръка – Ръководството на 
ЦСМП гр. Ловеч да бъдат коректни. 
 
         По точка 4.4. Потвърждаване и актуализиране участието на Община Ябланица в 
Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит. 
 
         По т.4.4. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 21 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно: Потвърждаване и актуализиране участието на Община Ябланица в 
Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит. 
  
         На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 61 от ЗМСМА, чл. 19б и чл. 19в от Закона за управление 
на отпадъците, чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с промяна на кметовете на общините 
Луковит, Червен бряг и Тетевен и съгласно чл. 26 от Устава на Сдружение с нестопанска цел 
„Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит”. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Кметът – инж. Иван Райков Цаков, да представлява община Ябланица в Сдружение с 
нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит”, 
като от името на община Ябланица участва при избирането на нов управителен съвет и нов 
председател на Сдружението, както и да извърши всички необходими фактически, правни 
действия и регистрации, изискуеми от закона, за законосъобразното функциониране на 
Сдружението. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 4.5. Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ с вх. № 01-2222/16.09.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         По т.4.5. Общински съвет прие 
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РЕШЕНИЕ 
 № 22 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-2222/16.09.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за 
стопанисване и ползване на земеделските земи 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие част от имот № 014063 с площ от 1,200 дка, актуван с АОС № 
852/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Христо Добрев 
Христов от гр. Тетевен съгласно приложена скица-проект № Ф01581/09.08.2011г. 
 
         2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за отписване от актовите книги за 
общинска собственост съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 4.6. Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ с вх. № 01-1993/17.08.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         По т.4.6.  Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 23 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-1993/17.08.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за 
стопанисване и ползване на земеделските земи 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие част от имот № 052340 с площ от 0,281 дка, актуван с АОС № 
845/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 



 8

постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Лъчезар Александров 
Александров от гр. Габрово съгласно приложена скица-проект № Ф03274/10.08.2011г. 
 
         2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за отписване от актовите книги за 
общинска собственост съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 4.7. Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ с вх. № 01-1973/15.08.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         По т.4.7. Общински съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ 
 № 24 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-1973/15.08.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за 
стопанисване и ползване на земеделските земи 
 

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
       
         1. Дава съгласие част от имот № 047064 с площ от 10,300 дка, актуван с АОС № 
846/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Евдокия Тодорова 
Милчева от с. Орешене съгласно приложена скица-проект № Ф00856/02.11.2010г. 
 
         2. Дава съгласие част от имот № 047066 с площ от 1,293 дка, актуван с АОС № 
847/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Евдокия Тодорова 
Милчева от с. Орешене съгласно приложена скица-проект № Ф00856/02.11.2010г. 
 
         3. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за отписване от актовите книги за 
общинска собственост съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
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         По точка 4.8. Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ с вх. № 01-3017/08.12.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         По т.4.8. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 25 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-3017/08.12.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за 
стопанисване и ползване на земеделските земи 
 

                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

         1. Дава съгласие част от имот № 034048 с площ от 1,708 дка, актуван с АОС № 
855/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Гаврил Петров 
Гаврилов от гр. Ябланица съгласно приложена скица-проект № Ф03274/10.08.2011г. 
 
         2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за отписване от актовите книги за 
общинска собственост съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 4.9. Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ с вх. № 01-1992/17.08.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         По т.4.9. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 26 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-1992/17.08.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за 
стопанисване и ползване на земеделските земи 
          

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
РЕШИ: 
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         1. Дава съгласие част от имот № 166007 с площ от 5,858 дка, актуван с АОС № 
848/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Анелия Иванова 
Атанасова от гр. Варна съгласно приложена скица-проект № Ф01294/10.08.2011г. 
 
         2. Дава съгласие част от имот № 165009 с площ от 2,021 дка, актуван с АОС № 
851/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Анелия Иванова 
Атанасова от гр. Варна съгласно приложена скица-проект № Ф01295/10.08.2011г. 
 
         3. Дава съгласие част от имот № 165012 с площ от 1,545 дка, актуван с АОС № 
849/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Анелия Иванова 
Атанасова от гр. Варна съгласно приложена скица-проект № Ф01291/10.08.2011г. 
 
         4. Дава съгласие част от имот № 028111 с площ от 1,459 дка, актуван с АОС № 
850/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Анелия Иванова 
Атанасова от гр. Варна съгласно приложена скица-проект № Ф01292/10.08.2011г. 
 
         5. Дава съгласие част от имот № 166007 с площ от 0,665 дка, актуван с АОС № 
850/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Анелия Иванова 
Атанасова от гр. Варна съгласно приложена скица-проект № Ф01293/10.08.2011г. 
 
         6. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за отписване от актовите книги за 
общинска собственост съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 4.10. Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ с вх. № 01-2943/01.12.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         По т.4.10. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 27 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-2943/01.12.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за 
стопанисване и ползване на земеделските земи 
          

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
РЕШИ: 
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         1. Дава съгласие част от имот № 021240 с площ от 4,518 дка, актуван с АОС № 
856/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Георги Василев Гергов 
от гр. Ябланица съгласно приложена скица-проект № Ф03335/13.10.2011г. 
 
         2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за отписване от актовите книги за 
общинска собственост съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
         По точка 4.11. Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ с вх. № 01-2942/01.12.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         По т.4.11. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 28 

гр. Ябланица, 22.12.2011г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-2942/01.12.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за 
стопанисване и ползване на земеделските земи 
          

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
         
         1. Дава съгласие част от имот № 052364 с площ от 2,572 дка, актуван с АОС № 
857/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Иван Цончев 
Димитров от гр. Ябланица съгласно приложена скица-проект № Ф03218/31.03.2011г. 
 
         2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за отписване от актовите книги за 
общинска собственост съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 4.12. Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ с вх. № 01-2818/18.11.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
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         По т.4.12. Общински съвет прие 
РЕШЕНИЕ 

 № 29 
гр. Ябланица, 22.12.2011г. 

 
         Относно: Искане за предоставяне на имот, придобит от Общината по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с вх. № 01-2818/18.11.2011г. от Общинска служба по земеделие-гр. Тетевен. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за 
стопанисване и ползване на земеделските земи 
          

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
         
         1. Дава съгласие част от имот № 052358 с площ от 0,354 дка, актуван с АОС № 
853/12.12.2011г. да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на Даниела Петрова 
Гусева от гр. София съгласно приложена скица-проект № Ф03348/20.10.2011г. 
 
         2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за отписване от актовите книги за 
общинска собственост съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 
 
         ГЛАСУВАЛИ:  
         „За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 5. Питания, мнения, разни. 
         Отношение взеха: 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че писмени питания до момента няма 
постъпили. Даде думата за устни такива. 
 
         Бяха поставени следните въпроси: 

- Вярно ли се извозват и изхвърлят отпадъци, изгаряни в Златна Панега Цимент, от 
завода на депото в гр. Ябланица? Извършва ли се контрол и следи ли се за 
незаконно запалване на отпадъци на депото, тъй като то постоянно гори и се носят 
неприятни миризми? - г-н Симо Иванов-общ.съветник. Отговор бе даден от г-н 
Иван Цаков-кмет на общината. 

- Препоръка по отношение изпълнението на чл. 69 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация и коректност към работодатели – да се спазва тридневния 
срок за предоставяне на материалите на общинските съветници, за да могат при 
наличие на обемни материали да успяват да се запознават с тях. Във връзка с 
предоставена й информация по отношение отдадените под наем общински земи, 
терени и помещения общинска собственост и тяхното стопанисване от наемателите 
– попита какви мерки е предприела Общинска администрация към некоректните 
наематели? Какви са наложените санкции? Какви са заложените в договорите 
клаузи за санкциониране? Уточни, че може и писмено да депозира тези си питания. 
Отбеляза, че има договори, които приключват на 31.12.2011г. и след като 
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наемателите не са коректни нека те да не се удължават. Да не стоят тези терени така, 
а идеята е да се отдават и да се събират средства. – г-жа Валентина Николаева-
общ.съветник. Отговор дадоха г-н Румен Гаврилов-председател ОбС по първата 
част от питането, г-н Иван Цаков-кмет на общината и г-жа Величка Минчева-
мл.инсп. „ОСЕ” по втората част от питането, касаещо общинската собственост. 

- Организация по отношение снегопочистването и опесъчаване на улиците – г-н 
Румен Гаврилов, г-н Драгомир Марков-общ.съветник и г-н Николай Георгиев-
общ.съветник. Отговор даде г-н Иван Цаков-кмет на общината. 

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


