
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 19 
 
         Днес 24.01.2013г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. 
Ябланица. 
         Присъстваха 11 общински съветници. С уведомително писмо за отсъствие по 
уважителни причини – г-н Румен Петров-общ.съветник и г-н Иван Георгиев-общ.съветник. 
         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. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и отчет за 
резултатите от нейното управление по видове, категории и обекти за 2012г. 
              1.2. Приемане на Програма за управлението и разпореждането с имотите – общинска 
собственост през 2013г. в община Ябланица. 
              1.3. Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Ябланица за 
периода 2012 – 2015г. 
              1.4. Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на община Ябланица за периода 2012-2015г. 
              1.5. Докладна записка от Кмета на Общината, относно приемане на План за действие 
на Община Ябланица в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в 
сходна на ромите ситуация. 
              1.6. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот 
/земеделска земя/ - частна общинска собственост, находящ се в с. Батулци, общ. Ябланица.  
         2. Заявление от Пламен Стоянов Дойчинов от с. Добревци, относно отпускане на 
еднократна финансова помощ за покриване на разходи за лечение. 
         3. Питания, мнения, разни. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 1. Предложения от Кмета на Общината: 
         По точка 1.1. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и отчет за 
резултатите от нейното управление по видове, категории и обекти за 2012г. 
          
         По т.1.1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 161 

гр. Ябланица, 24.01.2013г. 
 
         Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и отчет за 
резултатите от нейното управление по видове, категории и обекти за 2012г. 
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         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 130, ал. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Ябланица, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г., и чл. 5 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и отчета за резултатите от 
нейното управление по видове и категории обекти за 2012г. със следните корекции: 
              - в Справката за осъществените разпоредителни сделки с общинско имущество за 
периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. на територията на община Ябланица, в позиция 3 се 
допълва населеното място – „с. Добревци”; 
         2. До полугодието на 2013г. Общинска администрация да направи баланс на земите от 
графа „стопанисвани от общината”  и тяхното разпределение в графи „публична общинска 
собственост” и „частна общинска собственост”. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай 
Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 1.2. Приемане на Програма за управлението и разпореждането с имотите – 
общинска собственост през 2013г. в община Ябланица. 
          
         По т. 1.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 162 

гр. Ябланица, 24.01.2013г. 
 
         Относно: Приемане на Програма за управлението и разпореждането с имотите – 
общинска собственост през 2013г. в община Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 9 от Закона за общинската 
собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема Програма за управлението и разпореждането с имотите – общинска 
собственост през 2013г. в община Ябланица със следните корекции: 
              - В „Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост се допълва 
наименованието на позиция 3 „Отдаване под наем на земеделски земи за изграждане на 
телекомуникационни съоръжения” и нова позиция 6 „Отдаване под наем  на земеделска 
земя за земеделски нужди” с прогнозен резултат от 12000лв. 
              - В Приложение № 8 отпадат посочените имоти в с. Дъбравата поради липса на 
предложение от страна на кметския наместник на с. Дъбравата на този етап. 
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              - на стр. 5 се допълва текст – „Настоящата Програма за управлението и 
разпореждането с имотите общинската собственост през 2013г. в Община Ябланица е 
динамичен и отворен документ, който може периодично да се допълва с решение на 
Общински съвет, съобразно настъпили промени в приоритетите на Община Ябланица”. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай 
Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 1.3. Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Ябланица за 
периода 2012 – 2015г. 
          
         По т.1.3. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 163 

гр. Ябланица, 24.01.2013г. 
 
         Относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Ябланица за 
периода 2012 – 2015г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 от Закона за енергийната 
ефективност 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

         1. Приема Програма за енергийна ефективност на община Ябланица за периода 2012 – 
2015г. със следните корекции: 
              - Да бъде преработена уводната част с цел актуализация на техническите  данни 
заложени по отрасли. 
              - на стр. 21 ново определение на стратегическата цел на програмата 
„Идентификация на възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни 
спестявания, както и програмите и проектите за тяхното изпълнение”. 
              - на стр. 22 – Приоритет 3, цел 3.1. в „Очаквани резултати” текста на т.1 става: 
„Създаване на общинско енергийно звено и обучение на общински ръководители и 
специалисти за работа в Общинската администрация”. 
              - на стр. 24 се правят следните корекции: 
                   – променя се реда на изброяване на сградите за реализиране на енергоспестяващи 
мерки /ЕСМ/ - след сградата на ОбА, първо се изброяват основните училища и филиалите на 
ОДЗ „Райна Княгиня” и след това административните сгради на кметствата. 
                   - първия абзац се допълва „Обектите са с голямо разнообразие в структурите 
според предназначението. Общата черта е нерационалното използване на енергията, която 
съществено надхвърля нивата за ефективна консумация. За това трябва да се приеме да се 
работи по метода на приоритетните целеви групи, т.е. разделянето на консуматорите по 
целеви групи и определяне на тези от тях, при които провеждането на мерки за 
енергийна ефективност ще доведат до най-голяма икономия на енергия и средства, 
като същевременно ще се подобри значително качеството извършваните услуги”. 
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              - на стр. 28 преди списъка на съкращенията се допълва текст „Настоящата 
Програма за управлението и разпореждането с имотите общинската собственост през 
2013г. в Община Ябланица е динамичен и отворен документ, който може периодично да 
се допълва, с решение на Общински съвет, съобразно настъпили промени в 
приоритетите на Община Ябланица”. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 1.4. Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива на община Ябланица за периода 2012-2015г. 
          
         По т.1.4. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 164 

гр. Ябланица, 24.01.2013г. 
 
         Относно: Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива на община Ябланица за периода 2012-2015г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 10 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на община Ябланица за периода 2012-2015г. със следните корекции: 
              - на стр. 7 в раздел „Горски фонд” втори абзац „Общинския горски фонд заема     
3235,932 дка от територията на община Ябланица”. Останалият текст отпада.  
              - на стр. 10, първи абзац „На територията на община Ябланица има термален 
извор....” 
              - на стр. 11: 
                   -в раздел „Полезни изкопаеми” текста се допълва „Територията на общината не 
е изследвана по отношение на полезните изкопаеми. Разработени са находища на 
мергел и варовик в с. Брестница, Златна Панега, Добревци, на сив мрамор и на скални 
варовикови материали в района на махали „Габровица” и „Нановица” гр. Ябланица”. 
                   - „Административни мерки” се допълва нова позиция – „Провеждане на 
информационни кампании и обучение на населението за мерките за подпомагане и 
използване на енергията от възобновяеми източници”.  
              - на стр. 12 в подхода „Отдолу-нагоре” отпада „пациент в болница”. 
              - на стр. 13 „Предложения за реализация на проекти в Община Ябланица” се допълва 
с нова т. 6 „Изграждане на соларни инсталации за подгряване на вода за битови нужди 
на общински сгради с целогодишно използване”.  
              - на стр. 17 се допълва текст – „Настоящата Програма за управлението и 
разпореждането с имотите общинската собственост през 2013г. в Община Ябланица е 
динамичен и отворен документ, който може периодично да се допълва, с решение на 
Общински съвет, съобразно настъпили промени в приоритетите на Община Ябланица”. 
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         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
          
         По точка 1.5. Докладна записка от Кмета на Общината, относно приемане на План за 
действие на Община Ябланица в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение 
живеещи в сходна на ромите ситуация. 
           
         По т.1.5. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 165 

гр. Ябланица, 24.01.2013г. 
 
         Относно: Докладна записка от Кмета на Общината, относно приемане на План за 
действие на Община Ябланица в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение 
живеещи в сходна на ромите ситуация. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема План за действие на Община Ябланица в изпълнение на областната стратегия 
за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2013-2014г. със 
следните корекции: 
              - В заглавието на табличната форма се допълва текст „Етническа принадлежност от 
отговорилите”; 
              - на стр. 4 се нанасят следните корекции: 
                   - първо изречение - учебната година се коригира: от 2011/2012г. на 2012/2013г. 
                   - изречението „Увеличава се броят на децата, които напускат училище без да 
завършат задължителното основно образование, както и след завършеното такова.” 
              - на стр. 5 – първата представената информация в таблична форма се допълва с още 
една колона за учебната 2012/2013г. 
              - на стр. 6 следните корекции: 
                   - СОУ „Васил Левски” се допълва: краезнание – 1 група, млад еколог – 1 група и 
млад огнеборец – 2 групи. 
                   - В приоритет „Здравеопазване” се коригира броят на практиките: става 5 
лекарски практики и 6 стоматологични практики. 
              - на стр. 7 се правят следните корекции: 
                   - допълва текст на първо изречение „Училищното и детско здравеопазване се 
осигурява от един медицински фелдшер и една медицинска сестра, работещи в здравните 
кабинети в училищата и детското заведение с филиалите в общината”. 
                   - корекция на текст в абзац 5 – „Като цяло бременностите са много ранни и се 
наблюдават бракове по съребрена /роднинска/ линия, което предполага раждането на 
деца с увреждания. Голяма част от ромското население е неосигурено или с прекъснати 
здравноосигурителни права. Няма навици за посещение при лекаря по дентална 
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медицина. Необходимо е да се помисли за възможности да се разкрият временни 
кабинети за профилактика на заболяванията в устната кухина, поне към детските 
заведения.” 
              - на стр. 24 предложени корекции: 
                   – процентите в сферата на образованието отпадат; 

- Намаляване на ранните бременности и раждания и намаляване на родствените 
бракове. 

              - на стр. 9 се допълва текст „След извършване на цялостна ревизия на 
собствеността върху, която са изградени жилища на граждани от ромски произход, да 
бъде извършен преглед на законовите основания за адресна регистрация и 
осъществяване на по-чести проверки на документите за самоличност от органите на 
РУП гр. Ябланица” 
              - В Приоритет „Жилищни условия”, в графа „Финансиране”, подграфа „Източник” се 
допълва текст „Общината и Оперативни програми” – стр. 20 
              - В Приоритет „Върховенство на закона” се допълва текст „Да бъде подписано 
предизборно споразумение между представителите на отделните политически партии, 
коалиции и инициативни комитети в община Ябланица за не използване гласовете на 
лицата в неравностойно положение за манипулиране на резултатите от изборите”.стр. 
11 
              - на стр. 18, приоритет „Образование” се допълва нова т. 8 – „Интегриране и 
адаптиране на учениците от ромски произход в училище” – т.8.1. „Стимулиране и 
насърчаване на ромски деца, постигнали добри резултати в училище за продължаване 
на образованието им.”  
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 1.6. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот 
/земеделска земя/ - частна общинска собственост, находящ се в с. Батулци, общ. Ябланица. 
 
         По т.1.6. Общински съвет прие          

РЕШЕНИЕ 
 № 166 

гр. Ябланица, 24.01.2013г. 
 
         Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот 
/земеделска земя/ - частна общинска собственост, находящ се в с. Батулци, общ. Ябланица.  
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 50 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
РЕШИ: 

 
         1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка – продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот / земеделска земя/ - частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот № 180016 „ливада” с площ от 1,218 дка, V категория, находящ се в мест. 
„Йото Вайкин” в землището на с. Батулци, актуван с АОС № 926/09.01.2013г. и при граници: 
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поземлени имоти № 180012, поземлен имот № 000030, поземлен имот № 180004, поземлен 
имот № 180015, поземлен имот № 180014. 
         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 – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай 
Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 2. Заявление от Пламен Стоянов Дойчинов от с. Добревци, относно отпускане 
на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за лечение. 
          
         По т.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 167 

гр. Ябланица, 24.01.2013г. 
 
         Относно: Заявление от Пламен Стоянов Дойчинов от с. Добревци, относно отпускане на 
еднократна финансова помощ за покриване на разходи за лечение. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Правилата за 
реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ с решение на Общински съвет в 
полза на граждани, жители на община Ябланица, обл. Ловеч във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и 
чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие да бъде отпусната на Пламен Стоянов Дойчинов от с. Добревци, общ. 
Ябланица еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/лв. за покриване на разходи 
за лечение. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 6 общински съветници – Владимир Василев, Иван Нинов, Найден Пеев, 
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов; 
         „Против” – 4 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, 
Драгомир Марков, Иван Иванов; 
         „Въздържал се” – 1 общински съветници – Симо Иванов. 
 
 
         По точка 3. Питания, мнения, разни. 
         Отношение взеха: 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма 
постъпили. Даде думата за устни такива. 
         г-н Иван Нинов-общ.съветник – отбеляза, че в материалите за общинската собственост 
не е видял да фигурира мандрата и направи предложение да се възложи на юриста на 
общината да извърши проверка по този въпрос. 
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         г-н Иван Цаков-кмет на общината – уточни, че сградата на мандрата е собственост на 
РПК, а земята под нея е общинска собственост.  
         г-н Симо Иванов-общ.съветник – отбеляза, че в последно време в елекронните и 
печатните медии са се появили информации, които касаят политически представената група 
на ГЕРБ в ОбС Ябланица. 
         г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – представи декларация от ПП ГЕРБ, с която 
се разграничават от направените публикации в електронните и печатни медии по отношение 
на предприети и извършени действия от страна на г-н Иван Георгиев-общ.съветник. 
         г-н Петко Василев-кмет с. Малък извор – сподели възникналите проблеми по 
отношение издаването на разрешителни за сеч, достъпа, маркирането и извозването на 
дървесина от частни имоти и съответните задължения и правомощия. 
         г-н Стоян Стойчев-зам.-кмет – отговори на г-н Василев, че с последните изменения на 
Закона за горите изискванията са завишени. 
 
 
 
 
 
         Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри 
заседанието на Общински съвет Ябланица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Румен Гаврилов: /n/ 
         Председател Общински съвет Ябланица 


