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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 10 
 
         Днес 29.03.2012г. от 13.00 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. Промяна в състава на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова 
заетост, търговия и услуги” на основание чл. 49, ал. 3 и чл. 52, ал. 4, т. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на ОбС – Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация за мандат 2011-2015г. във връзка с представено заявление от Симо 
Иванов-общ.съветник. 
         2. Предложения от Кмета на Общината: 
              2.1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за 2011 – 
2015г. 
              2.2. Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ябланица за 
2011г., отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, и отчета за състоянието 
на общинския дълг. 
              2.3. Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация Ябланица. 
              2.4. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост, 
находящи се в с. Брестница. 
              2.5. Одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество по проект 
„Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, 
Луковит и Ябланица чрез стимулиране на организационното развитие на административните 
структури” и упълномощаване кмета на общината да подпише споразумението. 
              2.6. Избор на представител на община Ябланица в общото събрание на акционерите 
на „В и К” АД – гр. Ловеч и определяне на обхвата на представителната му власт по 
въпросите включени в дневния ред на събранието.  
              2.7. Предоставяне за управление и стопанисване на помпена станция в УПИ ХІV-
1147, кв. 50 по РП на гр. Ябланица. 
              2.8. Приемане на „План за защита при бедствия на територията на община 
Ябланица”. 
         3. Питания, мнения, разни. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 13 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 1. Промяна в състава на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, 
трудова заетост, търговия и услуги” на основание чл. 49, ал. 3 и чл. 52, ал. 4, т. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ябланица, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г. във връзка с 
представено заявление от Симо Иванов-общ.съветник. 
          
         По т.1.Общински съвет прие 
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РЕШЕНИЕ 
 № 44 

гр. Ябланица, 29.03.2012г. 
 
         Относно:  Промяна в състава на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, 
трудова заетост, търговия и услуги” на основание чл. 49, ал. 3 и чл. 52, ал. 4, т. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ябланица, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г. във връзка с 
представено заявление от Симо Иванов-общ.съветник. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 3 и чл. 52, ал. 4, т. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ябланица, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Променя персоналния състав на Постоянната комисия “Бюджет и финанси, 
общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”, както следва: 
              1. Иван Георгиев – председател 
              2. Иван Нинов - член 
              3. Найден Пеев - член 
              4. Румен Гаврилов - член 
              5. Николай Георгиев - член 
 
         2. Промяна в персоналния състав на Постоянната комисия “Обществен ред, 
законност, АПОН, борба със спекулата и корупцията, транспорт, безопасност на 
движението, работа с молби и жалби на граждани” ще бъде извършена на следващо 
заседание на Общински съвет. 
 
 
         По точка 2. Предложения от Кмета на Общината: 
         По точка 2.1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за 2011 
– 2015г. 
 
         По т.2.1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 45 

гр. Ябланица, 29.03.2012г. 
 
         Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за 2011 – 
2015г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 
35/15.02.2012г. на ОбС 
          

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема Стратегията за управление на общинската собственост за 2011 – 2015г. 
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         2. Общинска администрация да направи сондаж и проучване, заедно с главния архитект 
и специалисти, за разработване на идеен проект за изграждане на автобусна спирка на ул. 
„Васил Левски” гр. Ябланица /до Спортен комплекс/. 
 
         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 2.2. Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община 
Ябланица за 2011г., отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, и отчета за 
състоянието на общинския дълг. 
          
         По т. 2.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 46 

гр. Ябланица, 29.03.2012г. 
 
         Относно: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ябланица 
за 2011г., отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, и отчета за 
състоянието на общинския дълг. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 от Закона за общинските бюджети, чл. 
54, ал. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл. 
9 от Закона за общинския дълг 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2011г. по прихода и разхода в 
размер на 4299344 лв., разпределен по функции, дейности и параграфи, съгласно Таблица 1, 
1А, 1Б, 2, 2А, 2Б. 
 
         2. Приема отчета за изпълнение на разчетите на поименния списък за капиталови 
разходи по бюджета за 2011г. в размер на 1252823лв., т. ч. по бюджета в размер на 811704лв. 
и 441119лв. по извънбюджетни сметки, съгласно Приложение 1. 
 
         3. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение 2. 
 
         4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2011г., съгласно 
Приложение 3. 
          
         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; 
         „Въздържал се” – няма. 
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         По точка 2.3. Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация 
Ябланица. 
                  
         По т. 2.3. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 47 

гр. Ябланица, 29.03.2012г. 
 
         Относно: Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация 
Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Одобрява предложените промени в структурата на Общинска администрация – 
Ябланица, както следва: 
              1.1. съгласно Приложение № 1; 
              1.2. в Кметство Добревци, посочената 1бр. се разделя на: 

 0,5бр. гл. спец. „АО”; 
 0,5бр. гл.спец. „Счетоводна дейност”. 

          
         2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по нейното 
прилагане. 
 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 13 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 2.4. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска 
собственост, находящи се в с. Брестница. 
 
         По т. 2.4. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 48 

гр. Ябланица, 29.03.2012г. 
 
         Относно: Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост, 
находящи се в с. Брестница. 
 
                  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: 
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         1. Одобряване на експертни пазарни оценки, относно извършване на разпоредителни 
сделки с имоти – общинска собственост: 
              1.1. Приема справедлива пазарна стойност на УПИ ХVІ-307, кв. 12 отреден за 
„обществено обслужващи дейности” с площ от 497,90кв.м. по РП на с. Брестница, актуван с  
АОС № 833/22.08.2011г. и при граници: от две страни улици, УПИ І-307, кв. 12 и УПИ ХV-
307, кв. 12 по РП на с. Брестница, като първоначална в публичен търг в размер на 2243,00 
/две хиляди двеста четиридесет и три и нула стотинки/ лева; 
              1.2. Приема справедлива пазарна стойност на УПИ ІІ-391, кв. 15 А отреден за 
„обществено обслужване” с площ от 1510,30кв.м. и застроена в него едноетажна масива 
сграда от 105 кв.м. по РП на с. Брестница, актуван с АОС № 836/22.08.2011г. и при граници: 
от три страни улици и УПИ І-391, кв. 15А по РП на с. Брестница, като първоначална в 
публичен търг в размер на 12036,00 /дванадесет хиляди и тридесет и шест и нула стотинки/ 
лева; 
 
         2. Открива процедура по продажба чрез публично оповестен конкурс по оферта на 
горепосочените имоти – частна общинска собственост. 
 
         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, да утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да 
подпише договор за продажба. 
 
         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; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 2.5. Одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество по проект 
„Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, 
Луковит и Ябланица чрез стимулиране на организационното развитие на административните 
структури” и упълномощаване кмета на общината да подпише споразумението. 
          
         По т. 2.5. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 49 

гр. Ябланица, 29.03.2012г. 
 
         Относно: Одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество по проект 
„Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, 
Луковит и Ябланица чрез стимулиране на организационното развитие на административните 
структури” и упълномощаване кмета на общината да подпише споразумението. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 61 от ЗМСМА  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
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         1. Одобрява подписването на Споразумение за общинско сътрудничество, изготвено 
във връзка с проект „Подобряване на ефективността на общинските администрации в 
общините Червен бряг, Луковит и Ябланица чрез стимулиране на организационното 
развитие на административните структури” по подприоритет 1.1. „Ефективна структура на 
държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”. 
 
         2. Упълномощава кмета на общината да подпише споразумението по т. 1. 
 
         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; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 2.6. Избор на представител на община Ябланица в общото събрание на 
акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч и определяне на обхвата на представителната му 
власт по въпросите включени в дневния ред.  
 
         По т. 2.6. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 50 

гр. Ябланица, 29.03.2012г. 
 
         Относно: Избор на представител на община Ябланица в общото събрание на 
акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч и определяне на обхвата на представителната му 
власт по въпросите включени в дневния ред.  
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за 
учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на 
собственост на общината в търговските дружества 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Определя за представител на община Ябланица в общото събрание на „В и К” АД гр. 
Ловеч – Стоян Стойчев - заместник-кмет на община Ябланица. 
 
         2. Във връзка с предстоящото общо събрание на „В и К” АД гр. Ловеч на 21.03.2012г., а 
при липса на кворум на 06.04.2012г. определя следния обхват на представителната му власт 
по въпросите от дневния ред, както следва: 
         По всички точки от дневния ред на общото събрание да гласува – „За”. 
 
         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; 
         „Въздържал се” – няма. 
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         По точка 2.7. Предоставяне за управление и стопанисване на помпена станция в УПИ 
ХІV-1147, кв. 50 по РП на гр. Ябланица. 
          
         По т. 2.7. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 51 

гр. Ябланица, 29.03.2012г. 
 
         Относно: Предоставяне за управление и стопанисване на помпена станция в УПИ ХІV-
1147, кв. 50 по РП на гр. Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие да бъде отдадено за управление и стопанисване на «В и К» АД гр. 
Ловеч недвижимо имущество – публична общинска собственост: 
              1.1. Помпена станция с черпателен резервоар с обем 10 куб.м., находяща се в УПИ 
ХІV-1147, кв. 50 по РП на гр. Ябланица, и състояща се от три помещения: машинно, коридор 
и резервоар, актуван с АОС № 486/27.04.2001г. 
 
              1.2. Напорен резервоар с обем 75 куб.м., актуван с АОС № 486/27.04.2001г. 
 
              1.3. Тласкателен водопровод с дължина от 847 м от помпена станция до напоред 
резервоар и хранителен водопровод с дължина 1111 м от напорен резервоар до мах. „Гераня” 
гр. Ябланица. 
         Граници на имота: от две страни улици и Христо Иванов Христов. 
 
         2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с „В и К” АД гр. Ловеч за 
управление и стопанисване на посоченото недвижимо имущество – публична общинска 
собственост за срок от 3 /три/ години. 
 
         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; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 2.8. Приемане на „План за защита при бедствия на територията на община 
Ябланица”. 
          
         По т.2.8. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 52 

гр. Ябланица, 29.03.2012г. 
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         Относно: Приемане на „План за защита при бедствия на територията на община 
Ябланица”. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при 
бедствия и аварии 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема План за защита при бедствия на територията на община Ябланица. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 12 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
         г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура 
„Гласуване”. 
    
 
         По точка 3. Питания, мнения, разни. 
         По точка 3.1. Предложение от Драгомир Марков-общ.съветник, относно отпускане на 
финансова помощ за обезпечаване на част от мероприятията по повод Международния ден 
на ромите. 
         Отношение взеха: 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – представи предложението от г-н Марков като 
уточни, че предложението не е разглеждано от ПК „Бюджет и финанси, общинска 
собственост, трудова заетост, търговия  услуги”. Поясни, че други писмени питания не са 
постъпвали. Даде думата за мнения по представеното предложение от страна на г-н 
Драгомир Марков-общ.съветник. 
         г-н Иван Георгиев-общ.съветник – предложи да се отпусне сума, която кмета на 
общината има право по закон. Ромите не са по различни от българите. Както за празника на 
града, „Свети Дух”, се събират средства чрез спонсорство, така и те да съберат необходимите 
им средства. 
         г-н Стоян Стойчев-зам.-кмет – обясни, че на заседанието на ПК „Бюджет и финанси, 
общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги” е изразил своето мнение по този 
въпрос. Още повече, какви средства да бъдат отпуснати, след като не е уточнена терена, 
където ще се проведат мероприятията, няма изпратени уведомителни писма до ОбА и 
Полицията. Второто нещо е посоченото в програмата мероприятие – теглене на каруци. 
Обясни самото действие по тегленето на каруци как се осъществява и отношението към 
животните. Уточни, че до момента няма нито едно регистрирано животно или каруца на 
територията на общината. Подчерта, че съветниците решават какво решение ще вземат, но 
според него така представено предложението само по себе си не дава яснота къде какво ще 
се прави. 
         г-н Драгомир Марков-общ.съветник – поясни, че са го помолили предложението да 
излезе от негов име, тъй като нямат техен представител. Ако има възможност да им се 
помогне с нещо. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – обяви, че преминават към процедура 
„Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА за приемане предложението на г-н 
Драгомир Марков-общ.съветник. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 3 общински съветници – Драгомир Марков, Румен Гаврилов, Румен Петров; 
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         „Против” – 6 общински съветници – Валентина Николаева, Иван Иванов, Иван 
Георгиев, Найден Пеев, Пламен Ралчовски, Симо Иванов; 
         „Въздържал се” – 4 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Иван 
Нинов, Николай Георгиев. 
         Предложението не се приема. 
 
         Бяха поставени следните въпроси: 

- Участие в кампанията на бТV „Да изчистим България за един ден” на 12 май 2012г.? 
– г-н Найден Пеев-общ.съветник.  

         Отговор бе даден от г-н Стоян Стойчев-зам.-кмет, който уточни, че община Ябланица 
ще проведе мероприятия по почистване на общината в седмицата от 21 – 28.04.2012г. – 
кампания под надслов „Да пазим България чиста всеки ден”. Инициативата започва от СОУ 
„Васил Левски” – ще бъдат осигурени чували, ръкавици и контейнери за изхвърляне на 
отпадъците, както и техника за извозването им до депото. 
         Мнения изразиха и: г-н Бисер Георгиев-общ.съветник, г-н Румен Петров-общ.съветник,  
         г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – предложи да се започне от „Козурмахала” 
като се определят отговорници, които да следят и организират нещата в махалата. Даде идея 
да се ръководят от принципа „сливи за смет”. Предположи, че ако има стимул ще има и 
ефект. 
         - На 21.11.2011г. се направи първа копка за стартиране строежа на пречиствателната 
станция, но все още няма започнати строителни дейности. Каква е причината за забавянето, 
тъй като има запитване от страна на граждани – г-н Иван Иванов-общ.съветник. 
         В отговора си г-н Иван Цаков-кмет на общината обясни, че строителните дейности не 
са започнали, тъй като се чака изготвянето на оценка за въздействието върху околната среда 
от РИОСВ на площадката, където трябва да бъде пречиствателната станция. След нейното 
изготвяне ще стартира и строителството. Средствата са в наличност и не са изразходвани за 
други дейности. 

- Да се проучи възможност и за включване в инициативата на бТV на 12 май 2012г. 
Представи покана от Кметство Златна Панега и читалище „Христо Ботев” с. Златна 
Панега по повод провеждането на Фестивала „Славееви гласове” – г-н Румен 
Гаврилов-председател ОбС. 

         г-н Галин Георгиев-кмет с. Златна Панега – допълнително внесе яснота по отношение 
реализацията на проекта за фестивала „Славееви гласове” и уточни, че фестивала е за 
народна музика и танци. 
 
 
 
 
          Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри 
заседанието на Общински съвет Ябланица. 
 
 
 
 
 
         Румен Гаврилов: /п/ 
         Председател Общински съвет 


