
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 15 
 
         Днес 27.09.2012г. 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. Предложения от Кмета на Общината: 
              1.1. Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет за периода 09.11.2011г. – 
30.06.2012г. 
              1.2. Кандидатстване на Община Ябланица с проектно предложение „Повишаване 
потреблението и престижа на продуктите от риболов и аквакултури в региона на област 
Ловеч” по Оперативна програма за развитие за сектор „Рибарство”, приоритетна ос № 3 
„Мерки и от общ интерес”, мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”. 
              1.3. 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-
03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите ІІ”. 
              1.4. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ «Земеделие» - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 11/321/00062 от 
29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
за проект „Ремонт сграда читалище „Наука” гр. Ябланица” сключен между Община 
Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
              1.5. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ «Земеделие» - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 11/321/00061 от 
29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
за проект „Ремонт сграда читалище „Пробуда” с. Добревци” сключен между Община 
Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
              1.6. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ «Земеделие» - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 11/321/00058 от 
29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
за проект „Ремонт на сграда „Културен дом” с. Брестница” сключен между Община 
Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
              1.7. Корекция в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Ябланица за 2012г. 
              1.8. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в с. Добревци. 
              1.9. Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Ябланица. 
              1.10. Информация във връзка с изпълнение на Решение № 103/01.08.2012г. на 
Общински съвет – Ябланица. 
              1.11. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Петър Вутев Давидов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 01-
1892/16.07.2012г. 



 2

              1.12. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Петър Гаврилов Велев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 01-
2119/07.08.2012г. 
              1.13. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Петра Лакова Бенчева и Лако Бенчев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 
01-1666/21.06.2012г. 
              1.14. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Райка Василева Василева в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 01-
2192/14.08.2012г. 
              1.15. Утвърждаване на броя на групите и паралелките в учебните и детски заведения 
на територията на община Ябланица за учебната 2012/2013г. 
         2. Предложение от Владимир Николаев Василев-директор на СОУ „Васил Левски” гр. 
Ябланица и председател на ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални грижи, 
спорт и туризъм”, относно приемане на мерки за преодоляване отпадането на ученици от 
училищата в община Ябланица. 
         3. Молби от наематели на общинска собственост: 
              3.1. Писмо от „Алтима плюс” ООД гр. София, наемател на терен – общинска 
собственост в с. Брестница, относно намаляване размера на дължимата наемна вноска във 
връзка с предоставянето на социални услуги на територията на общината. 
              3.2. ЕТ „Милениум” – Иван Петров” от гр. Ябланица, относно удължаване срок на 
договор за наем на помещение – общинска собственост, находящо се в гр. Ябланица. 
              3.3. „Балкан Азия Транс 98” ООД гр. София, относно удължаване срок на договор за 
наем на помещение – общинска собственост, находящо се в с. Златна Панега, общ. Ябланица. 
              3.4. „Дижонс” ЕООД гр. София, относно удължаване срок на договор за наем на 
помещение – общинска собственост /ученически бюфет/, находящо се в сградата на СОУ 
„Васил Левски” гр. Ябланица. 
         4. Заявление от Изпълнителния комитет на общински съвет на Българския 
антифашистки съюз и общински съвет на БСП, относно премахване на изграден паметник на 
площад „Освобождение” гр. Ябланица. 
         5. Питания, мнения, разни. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 13 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 1. Предложения от Кмета на Общината: 
         По точка 1.1. Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет за периода 
09.11.2011г. – 30.06.2012г. 
 
         По т.1.1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 119 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет за периода 
09.11.2012г. – 30.06.2012г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
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РЕШИ: 

 
         1. Приема представения отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет за 
периода 09.11.2012г. – 30.06.2012г. 
 
         2. До следващото заседание на Общински съвет да бъде представен и отчет за  
изпълнението на актовете на Общински съвет за периода 30.06.2012г. – 15.07.2012г. 
съобразно обхванатия период от представения отчет на председателя на ОбС за броя и вида 
на решенията на Общински съвет – Ябланица за периода 09.11.2011г. – 15.07.2012г. на 
основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – 2 общински съветници. 
 
         По точка 1.2. Кандидатстване на Община Ябланица с проектно предложение 
„Повишаване потреблението и престижа на продуктите от риболов и аквакултури в региона 
на област Ловеч” по Оперативна програма за развитие за сектор „Рибарство”, приоритетна ос 
№ 3 „Мерки и от общ интерес”, мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални 
кампании”. 
          
         По т.1.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 120 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Кандидатстване на Община Ябланица с проектно предложение „Повишаване 
потреблението и престижа на продуктите от риболов и аквакултури в региона на област 
Ловеч” по Оперативна програма за развитие за сектор „Рибарство”, приоритетна ос № 3 
„Мерки и от общ интерес”, мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”. 
  
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Община Ябланица да кандидатства с проект „Повишаване потреблението и престижа 
на продуктите от риболов и аквакултури в региона на област Ловеч” за безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по 
приоритетна ос № 3 „Мерки и от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на 
сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство 
за програмен период 2007-2013г. 
 
         2. Дава съгласие Кмета на общината да предприеме и извърши всички необходими 
правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в 
границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното 
предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за 
кандидатстването  и последващата реализация на проекта. 
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         3. Кмета на община Ябланица да подписва и всички документи, необходими за 
кандидатстването и изпълнението на проект „Повишаване потреблението и престижа на 
продуктите от риболов и аквакултури в региона на област Ловеч”. 
 
         4. Възлага на Кмета на община Ябланица да представи пред Общинския съвет преди 
стартиране на проекта информация какви действия ще се организират с безвъзмездната 
финансова помощ от ЕС. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – 1 общински съветник; 
         „Въздържал се” – 1 общински съветник. 
 
 
         По точка 1.3. 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-
03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите ІІ”. 
 
         По т.1.3. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 121 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
         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-
03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите ІІ”. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,т. 23, ал. 2 и чл. 59 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие община Ябланица, представлявана от кмета – г-н Иван Цаков, да бъде 
партньор на община Луковит – като бенефициент и община Червен бряг – като партньор, за 
кандидатстване с разработен проект „Магията на долината на Панега” – Маркетинг на 
туристическата дестинация Луковит – Ябланица – Червен бряг” по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013г., 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-
03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите ІІ”. 
 
         2. Дава съгласие от бюджета на общината да бъде заделена сумата от 5000 /пет 
хиляди/лв., която представлява изискуемото по схемата процентно съфинансиране. 
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         3. Дава съгласие кмета на общината да подпише Декларация за партньорство /по 
образец на схемата/, с кметовете на общините Луковит и Червен бряг, които ще бъдат 
партньори по проекта. 
 
         4. Дава съгласието си кмета на общината да подпише Договор за партньорство, 
уреждащ взаимоотношенията между трите общини Луковит, Ябланица и Червен бряг по 
време на подготовката и изпълнението на проекта. В договора за партньорство да бъдат 
посочени дейностите по проектното предложение на всеки от партньорите и 
разпределението на финансовите ангажименти между партньорите. 
 
         5. Дава съгласие при спечелен проект общината да участва в задължителните дейности 
по проекта /рекламни дейности, участие в туристически изложения и изследване на 
въздействието на маркетинговите и рекламни дейности/ в период до 1 година след 
приключване на дейностите по проекта. 
 
         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 1.4. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ 
«Земеделие» - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 
11/321/00062 от 29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” за проект „Ремонт сграда читалище „Наука” гр. Ябланица” сключен между 
Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
         По т. 1.4. Общински съвет прие  

РЕШЕНИЕ 
 № 122 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ «Земеделие» - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 11/321/00062 от 
29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
за проект „Ремонт сграда читалище „Наука” гр. Ябланица” сключен между Община 
Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 9 и 
ал. 10 от Наредба № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. за проект 
„Ремонт сграда на читалище „Наука” гр. Ябланица” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Отменя Решение № 284/29.07.2010г. за подписване за подписване на запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
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Разплащателна агенция в размер на 522 299,80 лв. /петстотин двадесет и две хиляди двеста 
деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансовото 
плащане по Договор № 11/321/00062 от 29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” за проект „Ремонт сграда читалище „Наука” 
гр. Ябланица” сключен между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 
 
         2. Упълномощава кмета на община Ябланица да подпише нова запис на заповед без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция в размер на 430 658,80 лв. /четиристотин и тридесет хиляди шестстотин петдесет и 
осем лева и осемдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по Договор 
№ 11/321/00062 от 29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони” за проект „Ремонт сграда читалище „Наука” гр. Ябланица” сключен 
между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, считано от 
съгласуването на последната по време процедура за избор на изпълнител на строително – 
монтажните работи по проекта. 
 
         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 1.5. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ 
«Земеделие» - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 
11/321/00061 от 29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” за проект „Ремонт сграда читалище „Пробуда” с. Добревци” сключен 
между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
         По т.1.5. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 123 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ «Земеделие» - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 11/321/00061 от 
29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
за проект „Ремонт сграда читалище „Пробуда” с. Добревци” сключен между Община 
Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 9 и 
ал. 10 от Наредба № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. за проект 
„Ремонт сграда на читалище „Пробуда” с. Добревци” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
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         1. Отменя Решение № 283/29.07.2010г. за подписване за подписване на запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция в размер на 200 691,70 лв. /двеста хиляди шестстотин деветдесет и 
един лев и седемдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по Договор 
№ 11/321/00061 от 29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони” за проект „Ремонт сграда читалище „Пробуда” с. Добревци” сключен 
между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
         2. Упълномощава кмета на община Ябланица да подпише нова запис на заповед без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция в размер на 181 354,80 лв. /сто осемдесет и една хиляди триста петдесет и четири  
лева и осемдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по Договор № 
11/321/00061 от 29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” за проект „Ремонт сграда читалище „Пробуда” с. Добревци” сключен 
между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, считано от 
съгласуването на последната по време процедура за избор на изпълнител на строително – 
монтажните работи по проекта. 
 
        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 1.6. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ 
«Земеделие» - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 
11/321/00058 от 29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” за проект „Ремонт на сграда „Културен дом” с. Брестница” сключен между 
Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
         По т. 1.6. Общински съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ 
 № 124 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ «Земеделие» - 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 11/321/00058 от 
29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
за проект „Ремонт на сграда „Културен дом” с. Брестница” сключен между Община 
Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 9 и 
ал. 10 от Наредба № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. за проект 
„Ремонт на сграда „Културен дом” с. Брестница” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
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РЕШИ: 
 
         1. Отменя Решение № 282/29.07.2010г. за подписване за подписване на запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция в размер на 338 712 лв. /триста тридесет и осем хиляди седемстотин 
и дванадесет лева/ за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по Договор № 
11/321/00058 от 29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” за проект „Ремонт на сграда „Културен дом” с. Брестница” сключен между 
Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
         2. Упълномощава кмета на община Ябланица да подпише нова запис на заповед без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция в размер на 255 058,10 лв. /двеста петдесет и пет хиляди и петдесет и осем лева и 
десет стотинки/ за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по Договор № 11/321/00058 
от 29.06.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” за проект „Ремонт на сграда „Културен дом” с. Брестница” сключен между Община 
Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, считано от съгласуването на 
последната по време процедура за избор на изпълнител на строително – монтажните работи 
по проекта. 
 
         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 1.7. Корекция в Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Ябланица за 2012г. 
         Отношение взеха: 
          
         По т. 1.7. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 125 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Корекция в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Ябланица за 20102г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1.  Коригира Приложение № 8 в Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост за 2012г. за позиции, както следва: 

 102 – УПИ ІІІ, кв. 72 с площ от 1050 кв.м. по РП на с. Добревци, общ. 
Ябланица; 
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 103 – УПИ ІV, кв. 72 с площ от 950 кв.м. по РП на с. Добревци, общ. Ябланица 
става позиция 102 – УПИ ІІІ, кв. 72 с площ от 3000 кв.м. по РП на с. 
Добревци, общ. Ябланица. 

 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев, 
Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай 
Георгиев,  Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – 1 общински съветник – Румен Гаврилов; 
         „Въздържал се” – 1 общински съветник – Бисер Георгиев. 
 
 
         По точка 1.8.     Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в с. Добревци. 
 
          По т. 1.8. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 126 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в с. Добревци, 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 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредител сделка -продажба на недвижим имот 
– частна общинска собственост чрез публичен търг, представляващ УПИ ІІІ, кв. 72 по РП на 
с. Добревци, общ. Ябланица с площ от 3000 кв.м., актуван с АОС №  909/10.08.2012г. и при 
граници: улица, УПИ ІІ 525, кв. 72-Генчо Дилов Генчев, УПИ 526, кв. 72-държавно, край на 
регулация. 
 
         2. След изготвянето на експертната оценка за определяне пазарната стойност от 
лицензиран оценител и одобряването й от Общински съвет възлага на Кмета на общината да 
извърши всички законни процедури за извършване на разпоредителната сделка. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев, 
Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай 
Георгиев,  Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” – 1 общински съветник – Румен Гаврилов; 
         „Въздържал се” – 1 общински съветник – Бисер Георгиев. 
 
 
         По точка 1.9. Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Ябланица. 
          
         По т.1.9. Общински съвет прие 
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РЕШЕНИЕ 
 № 127 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните 
данъци и такси 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Ябланица, както следва:  
              - В чл. 56 се създава нова т. 22 Издаване на разрешително за извозване и 
депониране на строителни отпадъци и земни маси: 
                  - за земни маси – 1,70 лв. за куб.м.; 
                  - за строителни отпадъци – 3,30 лв. за куб.м.; 
                  - за други неопасни отпадъци – 4,40 лв. за куб.м. 
 
         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 1.10.  Информация във връзка с изпълнение на Решение № 103/01.08.2012г. 
на Общински съвет – Ябланица. 
 
         По т.1.10. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 128 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Информация във връзка с изпълнение на Решение № 103/01.08.2012г. на 
Общински съвет – Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Решение № 
103/01.08.2012г 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема за сведение представената информация във връзка с изпълнение на Решение 
№ 103/01.08.2012г. на Общински съвет – Ябланица, както следва: 
              1.1. Приема представения протокол от извършената проверка на административно – 
техническата дейност на кметствата на територията на община Ябланица и информацията за 
постъпленията от такса тротоарно право и административно-технически услуги от 
кметствата за първото полугодие на 20102г. 
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              1.2. Приема представената справка за постъпленията от такса „пазар” за м. август 
2012г. 
              1.3. Приема представената справка за постъпленията от такса тротоарно право за м. 
август 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 Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – 1 общински съветник – Симо Иванов; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
         г-н Румен Петров-общ.съветник напусна заседанието на Общински съвет. 
 
 
         По точка 1.11. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Петър Вутев Давидов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 01-
1892/16.07.2012г. 
 
         По т. 1.11. Общински съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ 
 № 129 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Петър Вутев Давидов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 01-
1892/16.07.2012г. 
 
         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. Да се предоставят новообразуваните поземлени имоти от Общински поземлен фонд 
по съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за 
възстановяване на правото на собственост на наследници на Петър Вутев Давидов, както 
следва: 
              1.1. Новообразуван имот  с № 140029 по начин на трайно ползване нива с проектна 
площ от 1,801 дка в местнастта «Фъньовото», образуван от общински поземлен имот с № 
140001, актуван с АОС № 911/22.08.2012г. 
              1.2. Новообразуван имот  с № 140029 по начин на трайно ползване нива с проектна 
площ от 1,801 дка в местнастта «Фъньовото», образуван от общински поземлен имот с № 
140028, актуван с АОС № 912/22.08.2012г 
 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
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              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Петър 
Вутев Давидов и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, 
изречение второ от ЗСПЗЗ. 
 
         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 Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
          
         По точка 1.12. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Петър Гаврилов Велев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 01-
2119/07.08.2012г. 
 
         По т.1.12. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 130 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Петър Гаврилов Велев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 01-
2119/07.08.2012г. 
 
         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. Да се предоставят новообразуваните поземлени имоти от Общински поземлен фонд 
по съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за 
възстановяване на правото на собственост на наследници на Петър Гаврилов Велев, както 
следва: 
              1.1. Новообразуван имот  с № 034160 по начин на трайно ползване ливада с проектна 
площ от 5,459 дка в местнастта «Езерото», образуван от общински поземлен имот с № 
034051, актуван с АОС № 913/22.08.2012г. 
              1.2. Новообразуван имот  с № 034160 по начин на трайно ползване нива с проектна 
площ от 0,244 дка в местнастта «Езерото», образуван от общински поземлен имот с № 
034142, актуван с АОС № 914/22.08.2012г 
 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Петър 
Гаврилов Велев и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, 
изречение второ от ЗСПЗЗ. 
              2.2. Останалата част от имот № 034142 с площ от 1,274 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
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        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 Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 1.13. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Петра Лакова Бенчева и Лако Бенчев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 
01-1666/21.06.2012г. 
          
         По т. 1.13. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 131 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Петра Лакова Бенчева и Лако Бенчев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 
01-1666/21.06.2012г. 
 
         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. Да се предоставят новообразуваните поземлени имоти от Общински поземлен фонд 
по съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за 
възстановяване на правото на собственост на наследници на Петра Лакова Бенчева и Лако 
Бенчев, както следва: 
              1.1. Новообразуван имот  с № 000433 по начин на трайно ползване друга селищна 
територия с проектна площ от 1,413 дка в местнастта «Нишовци», образуван от общински 
поземлен имот с № 000431, актуван с АОС № 910/22.08.2012г. 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Петра 
Лакова Бенчева и Лако Бенчев и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 
45ж, ал. 2, изречение второ от ЗСПЗЗ. 
              2.2. Останалата част от имот № 000431 с площ от 10,903 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
 
         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 Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
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         По точка 1.14. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Райка Василева Василева в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 01-
2192/14.08.2012г. 
 
         По т.1.14. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 132 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Райка Василева Василева в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. 01-
2192/14.08.2012г. 
 
         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.  Да се предоставят новообразуваните поземлени имоти от Общински поземлен фонд 
по съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за 
възстановяване на правото на собственост на наследници на Райка Василева Василева, както 
следва: 
              1.1. Новообразуван имот  с № 017172 по начин на трайно ползване нива с проектна 
площ от 1,050 дка в местнастта «Турската дъбрава», образуван от общински поземлен имот с 
№ 017166, актуван с АОС № 918/28.08.2012г. 
              1.2. Новообразуван имот  с № 017173 по начин на трайно ползване нива с проектна 
площ от 4,500 дка в местнастта «Турската дъбрава», образуван от общински поземлен имот с 
№ 017167, актуван с АОС № 916/28.08.2012г. 
              1.3. Новообразуван имот  с № 001989 по начин на трайно ползване нива с проектна 
площ от 0,500 дка в местнастта «Гъзерлака», образуван от общински поземлен имот с № 
001879, актуван с АОС № 917/28.08.2012г. 
 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Райка 
Василева Василева и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, 
изречение второ от ЗСПЗЗ. 
              2.2. Останалата част от имот № 017167 с площ от 2,317 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
              2.3. Новообразуваната част от имот № 001879 с площ от 3,891 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост 
 
         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 Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
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         По точка 1.15. Утвърждаване на броя на групите и паралелките в учебните и детски 
заведения на територията на община Ябланица за учебната 2012/2013г. 
          
         г-н Румен Петров-общ.съветник – се включи в заседанието на Общински съвет. 
 
         По т. 1.15. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 133 

27.09.2012г., гр. Ябланица   
 
         Относно: Утвърждаване структурата на училищната мрежа и броя на поднормативните 
самостоятелни и слети паралелки в учебните заведения и групи  в ОДЗ „Райна Княгиня” на 
територията на община Ябланица през учебната 2012/2013г. 
 
         На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за народната просвета, чл. 11 от ППЗНП, чл.2, ал. 5, 
ал. 6, чл. 2а, чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 6 от Наредба № 7/2000г. на МОН /доп. ДВ бр. 
27/2008г.,бр. 17 от 28.02.2012г./, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Утвърждава структурата на училищната мрежа в общината, считано от 01.09.2012г.: 
 
             А. ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ: 
              - ОДЗ – гр. Ябланица със следните филиали: 
                          -  филиал с. Златна Панега; 

            - филиал с. Брестница; 
                          - филиал с. Добревци. 
               
              Б. УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ: 
              - СОУ “ Васил Левски “ – гр. Ябланица  
              - ОУ “ Христо Ботев “ – с. Брестница  
              - ОУ “ Любен Каравелов “ – с. Златна Панега  
              - ОУ “ Васил Левски “ – с. Орешене 
 
         2. Разрешава за учебната 2012/2013г. съществуването на самостоятелни паралелки от І 
до VІІІ клас с брой ученици под установения минимум за следните училища: 
              2.1. ОУ “ Христо Ботев “ – с. Брестница: 
                   - ІV клас – 15 ученика, при минимален брой 16 ученика. 
                   - V клас – 16 ученика, при минимален брой 18 ученика. 
                   - VІ клас – 15 ученика, при минимален брой18 ученика. 
 
              2.2. ОУ „Любен Каравелов” -  с. Златна Панега: 
                   - І клас – 12 ученика, при минимален брой 16 ученика. 
                   - ІІІ клас – 14 ученика, при минимален брой 16 ученика. 
                   - ІV клас – 15 ученика, при минимален брой 16 ученика. 
                   - V клас – 14 ученика, при минимален брой 18 ученика. 
                   - VІ клас – 12 ученика, при минимален брой 18 ученика. 
                    
              2.3. ОУ „Васил Левски” - с. Орешене: 
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                   - ІІ клас – 15 ученика, при минимален брой 16 ученика. 
                   - ІV клас – 12 ученика, при минимален брой 16 ученика. 
                   - VІ клас – 13 ученика, при минимален брой 18 ученика. 
 
         3. Разрешава за учебната 2012/2013г. съществуването на слети паралелки от І до VІІІ 
клас с брой ученици под установения минимум за следните училища: 
              3.1. ОУ „Христо Ботев” – с. Брестница: 
                   - VІІ - VІІІ клас – 21 ученика, при минимален брой 10 ученика. 
 
              3.2. ОУ „Любен Каравелов” -  с. Златна Панега: 
                   - VІІ - VІІІ клас – 13 ученика, при минимален брой 10 ученика. 
 
              3.3. ОУ „Васил Левски” - с. Орешене: 
                   - VІІ-VІІІ клас – 20 ученика, при минимален брой 10 ученика. 
 
         4. Разрешава за учебната 20102/2013г. съществуването на самостоятелни паралелки от І 
до ХІІ клас с брой ученици под установения минимум за СОУ „Васил Левски” гр. 
Ябланица, както следва: 
              - VІа клас – 17 ученика, при минимален брой 18 ученика; 
              - ІХа клас – 16 ученика, при минимален  брой 18 ученика; 
              - ХІа клас – 17 ученика, при минимален брой 18 ученика. 
 
         5. Определя средна месечна посещаемост 12 деца, с изключение на времето от 24 
декември до 6 януари, от 1 юни до 15 септември, на епидемия и карантина в ОДЗ „Райна 
Княгиня” гр. Ябланица. 
 
         6. При необходимост с допълнително решение на Общински съвет да бъдат осигурени 
средства от § 97 „Резерв”, т. „Съфинансиране” от бюджета на Общината за обезпечаване на 
учебния процес в посочените в т. 2 и т. 3 училища. 
 
         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. Предложение от Владимир Николаев Василев-директор на СОУ „Васил 
Левски” гр. Ябланица и председател на ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални 
грижи, спорт и туризъм”, относно приемане на мерки за преодоляване отпадането на 
ученици от училищата в община Ябланица. 
 
         По т.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 134 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Предложение от Владимир Николаев Василев-директор на СОУ „Васил 
Левски” гр. Ябланица и председател на ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални 
грижи, спорт и туризъм”, относно приемане на мерки за преодоляване отпадането на 
ученици от училищата в община Ябланица. 
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         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 20 и чл. 17, ал. 1, т. 3 
от същия закон 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

         1. Отлага приемането на представите мерки за преодоляване отпадането на ученици от 
училищата в община Ябланица. 
 
         2. Възлага на Общинска администрация Ябланица да инициара поредица от срещи с 
всички институции ангажирани с образованието и децата на територията на община 
Ябланица за изготвянето на подробни мерки за преодоляване отпадането на ученици от 
училищата в община Ябланица. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – 2 общински съветници. 
 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – направи предложение на основание чл. 59, ал. 6 
от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация заседанието на Общински съвет да бъде удължено до 
приключване с разглеждането на всички точки от дневния ред. 
 
         Общински съвет прие 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 
 

         1. Заседанието на Общински съвет се удължава с 1 час. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 13 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 3. Молби от наематели на общинска собственост: 
         По точка 3.1. Писмо от „Алтима плюс” ООД гр. София, наемател на терен – общинска 
собственост в с. Брестница, относно намаляване размера на дължимата наемна вноска във 
връзка с предоставянето на социални услуги на територията на общината. 
 
         По т. 3.1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 135 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Писмо от „Алтима плюс” ООД гр. София, наемател на терен – общинска 
собственост в с. Брестница, относно намаляване размера на дължимата наемна вноска във 
връзка с предоставянето на социални услуги на територията на общината. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Не уважава депозираното писмо от „Алтима плюс” ООД гр. София, наемател на 
терен – общинска собственост в с. Брестница, относно намаляване размера на дължимата 
наемна вноска във връзка с предоставянето на социални услуги на територията на общината 
поради: 
              - подобен вид дейност може да бъде осъществявана от юридически лица и български 
физически лица регистрирани в Агенцията за социално подпомагане. 
              - дори след представяне на документ за гореспомената регистрация за доставчик на 
социални услуги предложението на фирмата е не приемливо, тъй като сумите за дължимите 
наемни вноски е необходимо да се изплащат по надлежния ред, уреден в сключения за тази 
цел договор за наем на общинска собственост. 
 
         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 3.2. ЕТ „Милениум” – Иван Петров” от гр. Ябланица, относно удължаване 
срок на договор за наем на помещение – общинска собственост, находящо се в гр. Ябланица. 
 
         По т.3.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 136 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: ЕТ „Милениум” – Иван Петров” от гр. Ябланица, относно удължаване срок на 
договор за наем на помещение – общинска собственост, находящо се в гр. Ябланица. 
 
         На основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗОС 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие Договор № 07-0173/25.09.2009г. за ползване на помещение с площ от 
12 кв.м., находящо се в сградата на бивш битов комбинат, І етаж, сключен с ЕТ „Милениум-
Иван Петров” гр. Ябланица да бъде удължен за срок от три години, считано от 25.09.2012г. 
до 25.09.2015г. 
 
         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 3.3. „Балкан Азия Транс 98” ООД гр. София, относно удължаване срок на 
договор за наем на помещение – общинска собственост, находящо се в с. Златна Панега, общ. 
Ябланица. 
 
         По т.3.3. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 137 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: „Балкан Азия Транс 98” ООД гр. София, относно удължаване срок на договор 
за наем на помещение – общинска собственост, находящо се в с. Златна Панега, общ. 
Ябланица. 
         На основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗОС 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие Договор № 07-0172/25.09.2009г. за ползване на обособена част от 
здравно заведение, находящо се в сградата на Кметство с. Златна Панега с площ от 69 кв.м. с 
„Балкан Азия Транс 98” ООД гр. София да бъде удължен за срок от три години, считано от 
25.09.2012г. до 25.09.2015г. 
 
         2. Възлага на кмета на населеното място да проведе среща с представителите на фирма 
„Балкан Азия Транс” и излезе с предложение до Общински съвет  за начина на обезпечаване 
на извършени разходи за консумативи /ел. енергия, вода/ за минал период.  
 
         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 3.4. „Дижонс” ЕООД гр. София, относно удължаване срок на договор за наем 
на помещение – общинска собственост /ученически бюфет/, находящо се в сградата на СОУ 
„Васил Левски” гр. Ябланица. 
 
         По т.3.4. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 138 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: „Дижонс” ЕООД гр. София, относно удължаване срок на договор за наем на 
помещение – общинска собственост /ученически бюфет/, находящо се в сградата на СОУ 
„Васил Левски” гр. Ябланица. 
 
         На основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗОС 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
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РЕШИ: 

 
         1. Дава съгласие Договор № 07-0183/26.10.2009г. за ползване на ученически бюфет в 
СОУ „Васил Левски” гр. Ябланица с площ от 35 кв.м., сключен с „Дижонс” ЕООД гр. София 
да бъде удължен за срок от три учебни 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 4. Заявление от Изпълнителния комитет на общински съвет на Българския 
антифашистки съюз и общински съвет на БСП, относно премахване на изграден паметник на 
площад „Освобождение” гр. Ябланица. 
 
         По т. 4. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 139 

гр. Ябланица, 27.09.2012г. 
 
         Относно: Заявление от Изпълнителния комитет на общински съвет на Българския 
антифашистки съюз и общински съвет на БСП, относно премахване на изграден паметник на 
площад „Освобождение” гр. Ябланица. 
  
         На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 20 и чл. 17, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Не уважава депозираното заявление от Изпълнителния комитет на общински съвет на 
Българския антифашистки съюз и общински съвет на БСП, относно премахване на изграден 
паметник на площад „Освобождение” гр. Ябланица, тъй като не е в правомощията на 
Общински съвет да вземе решение за демонтиране на даден паметник. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници; 
         „Против” – 2 общински съветници; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 5. Питания, мнения, разни. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – обяви, че писмени питания няма постъпили и 
даде думата за устни такива.  
         Тъй като устни питания не бяха отправени и поради изчерпване на дневния ред г-н 
Румен Гаврилов-председател ОбС закри заседанието на Общински съвет Ябланица. 
 
         Румен Гаврилов: /п/ 
         Председател Общински съвет 


