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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 9 
 
         Днес 12.03.2012г. от 09.30 часа Общински съвет гр. Ябланица на основание чл. 23, ал. 4, 
т. 1 от ЗМСМА и чл. 61, чл. 63 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-
2015г. проведе извънредно заседание,  на което се разгледа: 
         1. Предложение от Кмета на Общината, относно кандидатстване на Община Ябланица 
като партньор в проект по Оперативна Програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: 
„Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2.: „Развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите”. 
 
         На извънредното заседание присъстваха 13 общински съветници. 
         Присъстваха още: г-н Иван Цаков-кмет на общината, г-н Ивелин Йошев-секретар ОбА. 
 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – представи предложението и даде думата на г-н 
Ивелин Йошев-секретар ОбА. 
         г-н Ивелин Йошев-секретар ОбА – уточни, че спешността на това предложение е 
свързано с определената дата – 15.03.2012г. за внасяне на проектното предложение. Самият 
проект ще е в партньорство между общините Луковит, Ябланица и Червен бряг, като водеща 
община ще е община Луковит. Проекта се казва „По поречието на река Златна Панега – 
забележителности, традиции и легенди” и ще се кандидатства за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите”. По проекта ще се финансират дейности за 
разработване на туристически продукти, рекламни дейности, участие в регионални и 
национални туристически борси и т.н. Основната цел на схемата е на основата на 
интегрирания подход да се развият регионални туристически продукти и да се повиши 
ефективността на регионалния маркетинг. Финансовото участие на общините  е в размер на 
5%. Цялата сума на финансовото участие е до 25000лв., като община Луковит ще осигури до 
12 000лв., община Ябланица – до 5000лв. и община Червен бряг – до 8000лв. 
         г-н Иван Цаков-кмет на общината – поясни, че проекта от община Ябланица тръгва от 
извора на Златна Панега, отива към църквата в с. Орешене, следва в Батулци – къщата музей 
на Васил Левски, батулския манастир и крепостта в мах. „Слатина” и от там в с. Добревци  - 
чешмата в мест. „Клена”, крепостта „Калето” и римския мост. Проектното предложение 
кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ до 500 000лв., като приноса на 
общината ще е 5000лв. - 5% от общата сума. 
         г-н Иван Иванов-общ.съветник – предложи в дестинацията да се включи и пл. Драгоица 
и активното използване на даденостите, които тя предлага. Изрази мнение, че трябва да се 
подчертае полупланинския характер и на трите общини, като се търсят възможности за 
съчетаване на няколко вида туризъм – селски, еко и фолклорен, например. Отбеляза, че при 
засилено търсене на туристически услуги ще се развият и останалите такива, които се 
предлагат на територията. Предложи да преминат към процедура „Гласуване” за приемане на 
предложението, като тя се проведе на основание чл. 88, ал. 4, т. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на ОбС – „Гласуване чрез саморъчен подпис”. 
 
         Процедура „Гласуване” за приемане предложението на г-н Иван Иванов-общ.съветник 
процедурата за приемане предложението на кмета на общината да се проведе на основание 
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чл. 88, ал. 4, т. 3 „Саморъчно подписване, като всеки съветник поставя подписа си в една от 
колоните със „за”, „против” или „въздържал се” на съставения по азбучен ред списък, който 
е неразделна част от протокола на заседанието на ОбС”. 
 
         Общински съвет прие 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 
 

         1. Общински съвет приема процедурата „Гласуване” да се проведе на основание чл. 88, 
ал. 4, т. 3 „Саморъчно подписване, като всеки съветник поставя подписа си в една от 
колоните със „за”, „против” или „въздържал се” на съставения по азбучен ред списък, който 
е неразделна част от протокола на заседанието на ОбС”. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 13 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – уточни, че преминават към процедура 
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 88, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация за мандат 2011-2015г. за приемане предложението за решение на 
кмета на общината. 

 
         Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 43 

гр. Ябланица, 12.03.2012г.   
 
         Относно: Кандидатстване на Община Ябланица като партньор в проект по Оперативна 
Програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, 
Операция 3.2.: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-
02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите” 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и Насоки за кандидатстване по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие Община Ябланица да кандидатства в партньорство с общините Червен 
бряг и Луковит, като община Луковит бъде водеща при кандидатстване с проектно 
предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на 
туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-
02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. 
         2. Да бъде осигурен собствен финансов принос до 5000лв. 
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         3. Дава съгласие да се подпише договор за партньорство, уреждащ взаимоотношенията 
между общината и всички партньори по време на изпълнението на проекта. 
         4. Задължителните дейности по проекта /рекламни дейности, участие в туристически 
борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни 
дейности/ да продължат да бъдат изпълнявани в период до 1 г. след приключване на 
дейностите по проекта. 
         5. Упълномощава Кмета на Община Ябланица да подпише изискваните по проектната 
документация декларации и документи. 
 
         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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Румен Гаврилов: /п/ 
         Председател Общински съвет 


