
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 21 
 
         Днес 28.03.2013г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. 
Ябланица. 
         Присъстваха 10 общински съветници. Със заявление за отсъствие: г-н Владимир 
Василев-общ.съветник, г-н Драгомир Марков-общ.съветник и г-н Симо Иванов-
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. Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група Ябланица-
Правец по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно 
развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по Регламент на съвета (ЕС) № 
1698/2005 от 20 септември 2005г. 
              1.2. Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група Ябланица-
Правец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за 
местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по Регламент на съвета 
(ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
              1.3. Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група Ябланица-
Правец по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” от Стратегията за 
местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по Регламент на съвета 
(ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
              1.4. Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група Ябланица-
Правец по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” от Стратегията за 
местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по Регламент на съвета 
(ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
              1.5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Ябланица за 2013г. 
              1.6. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящи се в с. Орешене, общ. Ябланица. 
              1.7. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица. 
              1.8. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Васил Доков Генов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. № 01-
603/08.03.2013г. 
              1.9. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на Иван Стефанов 
Миков в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР за ЗИДЗСПЗЗ с вх. № 01-604/08.03.2013г.  
              1.10. Процедура за допускане изменение на подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти ХІ-170, Х-177, ІХ-178 
и VІІІ, кв. 9 по плана на с. Добревци, общ. Ябланица. 
              1.11. Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на община Ябланица. 
        2. Питания, мнения, разни. 
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         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 1. Предложения от Кмета на Общината: 
         По точка 1.1. Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група 
Ябланица-Правец по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от 
Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по 
Регламент на съвета (ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
 
         По т.1.1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 179 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група 
Ябланица-Правец по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за 
местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по Регламент на съвета 
(ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Удостоверява, че дейностите по проектно предложение „Обособяване на 
обществени туристически зони в община Ябланица” отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие за периода 2007- 2013г.  
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се”. 
 
 
         По точка 1.2. Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група 
Ябланица-Правец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията 
за местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по Регламент на 
съвета (ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
 
         По т. 1.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 180 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група 
Ябланица-Правец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията 
за местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по Регламент на 
съвета (ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 



 3

 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Удостоверява, че дейностите по проектно предложение „Благоустрояване на 
градската среда в град Ябланица и с. Златна Панега” отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие за периода 2007- 2013г.  
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се”. 
 
         По точка 1.3. Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група 
Ябланица-Правец по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” от 
Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по 
Регламент на съвета (ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
 
         По т.1.3. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 181 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група 
Ябланица-Правец по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” от 
Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по 
Регламент на съвета (ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Удостоверява, че дейностите по проектно предложение „Ежегоден фестивал и базар 
на народните обичаи и традиции в Ябланица” отговарят на приоритетите на Общинския 
план за развитие за периода 2007- 2013г.  
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 1.4. Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група 
Ябланица-Правец по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” от 
Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по 
Регламент на съвета (ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
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         По 1.4. Общински съвет прие 
РЕШЕНИЕ 

 № 182 
гр. Ябланица, 28.03.2013г. 

 
         Относно: Кандидатстване на Община Ябланица към Местна инициативна група 
Ябланица-Правец по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” от 
Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Ябланица – Правец” по 
Регламент на съвета (ЕС) № 1698/2005 от 20 септември 2005г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Удостоверява, че дейностите по проектно предложение „Традициите – живо 
настояще и богато на възможности бъдеще” отговарят на приоритетите на Общинския 
план за развитие за периода 2007- 2013г.  
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 1.5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Ябланица за 2013г. 
 
         По т. 1.5. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 183 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Ябланица за 2013г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Допълва Приложение № 8 в Програмата за управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост за 2013г. с нови позиции, както следва: 

 106 – Поземлен имот № 000099 с площ от 0,281 дка с ретранслатор в землището на 
с. Орешене; 

 107 – Поземлен имот № 048170 с площ от 2,799 дка с начин на трайно ползване 
„нива”, категория Х, в землището на гр. Ябланица, мест. „Нановица”; 

 108 – Поземлен имот № 048171 с площ от 2,434 дка с начин на трайно ползване 
„нива”, категория Х, в землището на гр. Ябланица, мест. „Нановица”; 
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 109 - Поземлен имот № 037134 с площ от 1,224 дка с начин на трайно ползване 
„овощна градина”, категория V, в землището на гр. Ябланица, мест. „Голяма 
гора”. 

 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се”. 
 
 
         По точка 1.6. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящи се в с. Орешене, общ. Ябланица. 
 
         По т.1.6. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 184 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящи се в с. Орешене, общ. Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 и чл. 19 от ЗОС, чл. 19 и чл. 43 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 
10, т. 4 от Наредбата за базисните цени за отдаване под наем на движимо и недвижимо 
общинско имущество, собственост на Община Ябланица 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 години: 
              - поземлен имот № 000099 – частна общинска собственост с площ от 0,281 дка, 
находящ се в землището на с. Орешене, актуван с АОС № 104/12.01.1999г. и при граници: 
пасище, мера, полски път, общински имот, с месечна наемна вноска съгласно чл. 10, т. 4 от 
Наредбата за базисните цени за отдаване под наем на движимо и недвижимо общинско 
имущество, собственост на Община Ябланица; 
              - изградено съоръжение – рентранслатор, включващ антенна мачта и преместваемо 
съоръжение тип контейнер-частна общинска собственост с месечна наемна вноска 800 
/осемстотин/ лв. без ДДС, находящ се в поземлен имот № 000099, с. Орешене, актуван с АОС 
№ 104/12.01.1999г. 
         2. Възлага на кмета на общината да извърши всички законови процедури по отдаването 
под наем на горепосоченото недвижимо и движимо имущество – частна общинска 
собственост.  
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,  Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
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         По точка 1.7. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица. 
 
         По т.1.7. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 185 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал. 
1 от Закона за общинската собственост 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 разпоредителна сделка – продажба, чрез публичен  
търг с тайно наддаване, на имоти – частна общинска собственост, представляващи: 
              1.1. Поземлен имот № 048170 с площ от 2,799 дка, начин на трайно ползване „нива”, 
категория на земята – Х, находящ се в землището на гр. Ябланица, мест. „Нановица”, актуван 
с АОС № 1094/08.03.2013г., при граници: ПИ № 048167, ПИ № 048160, ПИ № 048015, ПИ № 
048016 и ПИ № 048156; 
              1.2. Поземлен имот № 048171 с площ от 2,434 дка, начин на трайно ползване „нива”, 
категория на земята – Х, находящ се в землището на гр. Ябланица, мест. „Нановица”, актуван 
с АОС № 1095/08.03.2013г., при граници: ПИ № ПИ № 048167, ПИ № 048160, ПИ № 048015, 
ПИ № 048014, ПИ № 048013, ПИ № 048007, ПИ № 048016, ПИ № 048008 и ПИ № 048155; 
              1.3. Поземлен имот № 037134 с площ от 1,224 дка, начин на трайно ползване 
„овощна градина”, категория на земята – V, находящ се в землището на гр. Ябланица, мест. 
„Голяма гора”, актуван с АОС № 1113/18.03.2013г., при граници: ПИ № 037228, ПИ № 
037151 и ПИ № 037136. 
 
         2. След изготвяне на експертната оценка за определяне пазарната стойност от 
лицензиран оценител и приемането й от Общински съвет възлага на кмета на общината да 
извърши всички законни процедури за извършване на разпоредителната сделка. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,  Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
        По точка 1.8. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Васил Доков Генов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. № 01-
603/08.03.2013г. 
 
         По т.1.8. Общински съвет прие          
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РЕШЕНИЕ 
 № 186 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Васил Доков Генов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. № 01-
603/08.03.2013г. 
 
         На основание чл.21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за стопанисване и ползване на 
земеделските земи 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Да се предостави новообразуваният поземлен имот от Общински поземлен фонд по 
съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на с. Брестница, общ. Ябланица за 
възстановяване на правото на собственост на наследници на Васил Доков Генов, както 
следва: 
              1.1. Новообразуван имот с № 015166 по начин на трайно ползване «използваема 
ливада» с проектна площ от 2,351 дка в местнастта «Главен» , образуван от общински 
поземлен имот с № 015163, актуван с АОС № 1110/15.03.2013г. 
 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Васил 
Доков Генов и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, изречение 
второ от ЗСПЗЗ. 
              2.2. Останалата част от имот № 015163 с площ от 60,333 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,  Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 1.9. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на Иван Стефанов 
Миков в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР за ЗИДЗСПЗЗ с вх. № 01-604/08.03.2013г.  
 
         По т.1.9. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 187 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на Иван Стефанов 
Миков в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР за ЗИДЗСПЗЗ с вх. № 01-604/08.03.2013г.  
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         На основание чл.21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение 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 Иван Стефанов Миков, както следва: 
              1.1. Новообразуван имот с № 099131 по начин на трайно ползване «ливада» с 
проектна площ от 0,101 дка в местнастта «Девет дола» , образуван от общински поземлен 
имот с № 099041, актуван с АОС № 1111/15.03.2013г. 
              1.2. Новообразуван имот с № 099143 по начин на трайно ползване „ливада” с 
проектна площ от 0,242 дка в мест. „Девет дола”, образуван от общински поземлен имот с № 
099116, актуван с АОС № 1112/15.03.2013г. 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на Иван Стефанов Миков и 
Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, изречение второ от 
ЗСПЗЗ. 
              2.2. Останалата част от имот № 099041 с площ от 1,852 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
              2.3. Останалата част от имот № 099116 с площ от 4,757 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,  Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
         По точка 1.10. Процедура за допускане изменение на подробен устройствен план – 
план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти ХІ-170, Х-177, 
ІХ-178 и VІІІ, кв. 9 по плана на с. Добревци, общ. Ябланица. 
 
         По т.1.10. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 188 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Процедура за допускане изменение на подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти ХІ-170, Х-177, ІХ-178 
и VІІІ, кв. 9 по плана на с. Добревци, общ. Ябланица. 
          
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 1, т.1 и ал. 2, т. 6, 
чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
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         1. Разрешава промяна на граници и територия, предвидени в подробен устройствен 
план – частна общинска собственост съгласно АОС № 1079/28.02.2013г. 
         2. Допуска изработването на проект за изменение на подробен устройствен план. 
Целта на изменението на подробен устройствен план – план за регулация засягащ УПИ-та 
ХІ-170, Х-177, ІХ-178 и VІІІ, находящи се в кв. 9 по действащия регулационен план на с. 
Добревци,, общ. Ябланица. Към уреголиран поземлен имот ще се придаде югозападна ивица 
на УПИ VІІІ, а транспортния достъп до УПИ Х-177 и ІХ-178 от кв. 9 по РП на с. Добревци, 
общ. Ябланица ще се осъществи чрез тупици. Зоните от съществуващия УПИ VІІІ, които 
непосредствено граничат с УПИ Х-177 и ІХ-178 ще се придадат към прилежащата улица 
като част от тротоарното пространство – пешеходен достъп. Новообразувания УПИ VІІІ от 
кв. _ се редуцира до югоизточната зона между УПИ VІІ-179 и прилежащата улица от 
югоизток. Отреждането на новообразувания УПИ VІІІ от кв. 9 е „За озеленяване”. При 
изменението на плана за застрояване ще се запази жилищната устройствена зона с 
преобладаващо застрояване с малка височина Жм при УПИ ХІ-170, Х-177, ІХ-178 от кв. 9. 
         3. Възлага на Кмета на Община Ябланица изпълнението на всички действия за 
правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,  Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
         По точка 1.11. Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
на територията на община Ябланица. 
 
         По т.1.11. Общински съвет прие          

РЕШЕНИЕ 
 № 189 

гр. Ябланица, 28.03.2013г. 
 
         Относно: Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на община Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

         1. Приема процедурното предложение на г-н Иван Георгиев-общ.съветник - за отлагане 
разглеждането и приемането на Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
на територията на община Ябланица за следващото заседание на Общински съвет – 
Ябланица. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 9 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,  Пламен 
Ралчовски, Румен Петров; 
         „Против” – 1 общински съветник – Румен Гаврилов; 
         „Въздържал се” – няма. 
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         По точка 2. Питания, мнения, разни. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма 
постъпили. 
         г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – поясни, че въпроса не конкретизира лично 
нея, но при плащане на дължими данъци са платени по-високи стойности от предходната 
година? Някакв проблем например с програмата ли има и ако е така приспаднати ли, върнати 
ли са или по какъв начин ще се възстановяват тези надвзети средства? 
         г-н Стоян Стойчев-зам.-кмет – потвърди, че в началото на годината е имало проблем с 
програмния продукт, обслужващ местните данъци и такси. Разликата се е получила при 
незастроените имоти в регулация, които са били обложени с по-голям промил. Самата 
програма го е отчела. Надвзетите средства може да се върнат на гражданите, които желаят 
или в противен случай остават като надвнесен данък и при следващия период за плащане ще 
бъдат приспаднати. 
 
 
 
         Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри 
заседанието на Общински съвет Ябланица. 
 
 
 
 
 
 
 
         Румен Гаврилов: /п/ 
         Председател Общински съвет 


