
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 27 
 
         Днес 02.08.2013г. от 13.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. 
Ябланица. 
         Присъстваха 9 общински съветници. Със заявление за отсъствие г-н Бисер Георгиев-
общ.съветник и г-н Румен Петров-общ.съветник. По здравословни причини отсъства г-н 
Драгомир Марков-общ.съветник, г-н Найден Пеев-общ.съветник със закъснение. 
         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 информация за текущото изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове за първото шестмесечие на 2013г. 
              1.2. Приемане на отчет за изразходваните средства за организация и провеждане на 
Дни на културата и традиционен летен панаир „Свети дух”. 
              1.3. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Цако 
Филков Иванов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-904/10.04.2013г. 
         2. Отчет за дейността на Общински съвет – Ябланица и неговите комисии за периода 
01.01.2013 – 30.06.2013г. 
         3. Заявление от Васил Георгиев Братанов от гр. Ябланица, относно отпускане на 
финансови средства за покриване на разходи за лечение и закупуване на лекарствени 
средства. 
         4. Питания, мнения, разни. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 9 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         г-н Найден Пеев-общ.съветник се включи в заседанието на Общински съвет. 
 
         По точка 1. Предложения от Кмета на Общината: 
         По точка 1.1. Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове за първото шестмесечие на 2013г. 
          
         По т.1.1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 214 

гр. Ябланица, 02.08.2013г. 
 
         Относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове за първото шестмесечие на 2013г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 25 от Закона за 
общинските бюджети и в изпълнение на чл. 51, ал. 2 от Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
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РЕШИ: 

 
         1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните 
сметки и фондове за първото шестмесечие на 2013г.  
         2. Утвърждава уточнения план по прихода и разхода в размер на 4277362лв. към първо 
шестмесечие на 2013г. 
         3. До заседанието на Общински съвет – Ябланица през м. септември да бъдат 
представени: 
              3.1. Справка за размера на средната брутна работна заплата в сферата на 
образованието за 2012г. и размера на допълнителните възнаграждения. 
              3.2. Справка за броя на търговците участващи в пазарния ден на град Ябланица. 
              3.3. Справка за размера на събраните средства от такса „пазар и тротоар” разбити по 
отделно – такса пазар и такса тротоар. 
         4. Извършването на авансовите плащания по договори за консултански услуги да става 
след одобряване на проекта за получаване на безвъзмездна финансова помощ. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” –  няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 1.2. Приемане на отчет за изразходваните средства за организация и 
провеждане на  традиционен летен панаир „Свети дух”  24.06. – 30.06.2013г. 
 
         По т. 1.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 215 

гр. Ябланица, 02.08.2013г. 
 
         Относно: Приемане на отчет за изразходваните средства за организация и провеждане 
на  традиционен летен панаир „Свети дух”  24.06. – 30.06.2013г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема представения отчет за получените приходи от спонсорство и изразходваните 
средства за организация и провеждане на  традиционен летен панаир „Свети дух”  24.06. – 
30.06.2013г. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – – Валентина Николаева, Владимир Василев, 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 1.3. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Цако Филков Иванов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
904/10.04.2013г. 
 
         По т.1.3. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 216 

гр. Ябланица, 02.08.2013г. 
 
         Относно:. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Цако 
Филков Иванов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-904/10.04.2013г. 
 
         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 Цако Филков Иванов, както 
следва: 
              1.1. Новообразуван имот с № 001997 по начин на трайно ползване «нива» с проектна 
площ от 1,539 дка в местнастта «Дълга поляна» , образуван от общински поземлен имот с № 
001191, актуван с АОС № 1221/03.07.2013г. 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Цако 
Филков Иванов и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, 
изречение второ от ЗСПЗЗ. 
              2.2. Останалата част от имот № 001191 с площ от 0,074 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
         По точка 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Ябланица и неговите комисии за 
периода 01.01.2013 – 30.06.2013г. 
          
         По 2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 217 

гр. Ябланица, 02.08.2013г. 
 
         Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Ябланица и неговите комисии за 
периода 01.01.2013 – 30.06.2013г. 
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         На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема представения отчет за дейността на Общински съвет – Ябланица и неговите 
комисии за периода 01.01.2013 – 30.06.2013г 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
         По точка 3. Заявление от Васил Георгиев Братанов от гр. Ябланица, относно отпускане 
на финансови средства за покриване на разходи за лечение и закупуване на лекарствени 
средства. 
 
         По т. 3. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 218 

гр. Ябланица, 02.08.2013г. 
 
         Относно: Заявление от Васил Георгиев Братанов от гр. Ябланица, относно отпускане на 
финансови средства за покриване на разходи за лечение и закупуване на лекарствени 
средства. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лв.  
на Васил Георгиев Братанов от гр. Ябланица за покриване на разходи за лечение и 
закупуване на лекарствени средства. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 9 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев, Иван 
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
         г-н Николай Георгиев-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура 
„Гласуване”. 
 
 
         По точка 4. Питания, мнения, разни. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма 
постъпили. Даде думата за устни такива. 



 5

         г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – попита Общината има ли подземен 
кадастър? 
         г-н Иван Цаков-кмет на общината – отговори, че няма такъв кадастър, но е изготвено 
проектно предложение и е депозирано в срок. Ще са необходими много средства за 
изработването му това трябва да е ясно. Необходимо е да се направи  и промяна на 
канализацията на Ябланица във връзка с изграждането на пречиствателната станция. 
Средствата, които са нужни са около 6-7 000 000 лв. за тази цел. В момента текат преговори с 
Ви К АД Ловеч те да поемат половината от тези разходи. Отправи покана към всички 
общински съветници и кметове за участието им в традиционния общоградски празник, който 
се провежда в мест. Окапците”. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че всички са били уведомени за 
провелото се обществено обсъждане във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг. 
Изрази мнение, че в периода 28-29.08.2013г. ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, 
трудова заетост, търговия и услуги” ще има възможност да проведе редовно заседание на 
което да обсъди поемането на дългосрочен и краткосрочен дълг от страна на Общината. И 
евентуално в началото на м. септември да има заседание на Общински съвет. 
 
          Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри 
заседанието на Общински съвет Ябланица. 
 
 
 
 
         Румен Гаврилов: 
         Председател Общински съвет 


