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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 32 
 
         Днес 19.12.2013г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. 
Ябланица. 
         Присъстваха 11 общински съветници. Със заявление на отсъствие г-н Румен Петров-
общ.съветник. Със закъснение г-н Иван Нинов-общ.съветник.  
         Общински съвет прие да работи по следния  
 

Дневен ред 
 

         1. Предложения от Кмета на Общината: 
   1.1. Актуализация на бюджета за 2013 година. 
              1.2. Изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци 
в Община Ябланица. 
              1.3. Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Ябланица. 
              1.4. Одобряване на план – сметка за разходите през 2014г., необходими за 
предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за 
отпадъци и чистота на обществените площи в населените места на община Ябланица и гр. 
Ябланица.  
              1.5. Допълване на списъка на населените места в община Ябланица, в които се 
извърша организирано сметосъбиране и сметоизвозване, и приемане на такса за битови 
отпадъци за 2014 г. за тези населени места. 
              1.6. Одобряване на експертна пазарна оценка и извършване на разпоредителна 
сделка – продажба на имот-общинска собственост, находящ се в мест. „Ламбовци”, гр. 
Ябланица. 
              1.7. Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Ябланица за 2013г. 
              1.8. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти 
/земеделски земи/ - частна общинска собственост, находящи се в гр. Ябланица. 
              1.9. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти 
/земеделски земи/ - частна общинска собственост, находящи се в гр. Ябланица. 
              1.10. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост, 
находящи се в с. Батулци, с. Златна Панега и с. Добревци. 
              1.11. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Милчо Илиев Драганов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2417/30.09.2013г. 
              1.12. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Йото 
Христов Чобанов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2034/22.08.2013г. 
              1.13. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Васил Дончев Василев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2273/20.09.2013г. 
              1.14. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
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Станка Христова Маркова в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2182/11.09.2013г. 
              1.15. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Мария Петкова Дойнова  в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
3010/05.12.2013г. 
              1.16. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Николина Кънчева Гаврилова в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2697/04.11.2013г. 
              1.17. Писмо с изх. №01-2729/07.11.2013г. във връзка с постъпило писмо от Областна 
служба „Земеделие”-Ловеч, относно сключване на договор за предоставяне на помещения-
общинска собственост за ползване от Общинска служба „земеделие” – Тетевен 

  1.18. Процедура за допускане за изработване на проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване на уреголиран поземлен имот І-500 кв. 
21 по действащия подробен устройствен план на с. Златна Панега общ. Ябланица. 
              1.19. Процедура за допускане изработване на проект за подробен устройствен план – 
план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлен имот № 017004, местност „Долни 
Опаленик”, землището на с. Малък Извор, община Ябланица. 
              1.20. Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет – Ябланица за периода 
01.01.2013г. – 30.06.2013г. 
         2. Предложение от Иван Георгиев – заместник-председател ОбС, относно награждаване 
на общинските съветници от ОбС - Ябланица.  
         3. Питания, мнения, разни. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 11  
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 1. Предложения от Кмета на Общината: 
         По точка 1.1. Актуализация на бюджета за 2013 година. 
 
         По т.1.1. Общински съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 245 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Актуализация на бюджета за 2013г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети и 
Решение № 172/26.02.2013г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

         1. Актуализира бюджета за 2013година, като увеличава: 
 
              1.1. По прихода в размер на 19 300 лв., разпределени по параграфи, както следва: 



 3

Параграф Наименование Сума в лева 
§ 2470 Приходи от дивиденти 19300,00 

 
              1.2. По разхода в размер на 19 300 лв., разпределени по параграфи, както следва: 

№ 
по 
ред 

Дейност Параграф Наименование Сума  
в лева 

1 Дейност 619 – Други 
дейности по ЖСТР 

§1040 Платени данъци и такси 
5600,00

2 Дейност 122 – Общ. 
администрация  

§1016 Вода, горива и ел. енергия 
13700,00
 

 
         2. Приема да извърши актуализация на бюджета за 2013г. без да изменя общата рамка 
за сметка на делегираните от държавата дейности, както следва: 

 Дейност «Общинска администрация – Ябланица»                           + 14000лв. 
                  в т.ч. за заплати, осигурителни плащания и др. възнаграждения         + 14000лв. 

 Дейност «Здравен кабинет в ДГ и училища»                                      - 14000лв. 
в т.ч. издръжка                                                                                            - 14000лв. 

         3. В съответствие с решението на Общински съвет актуализацията като вътрешни 
компенсирани промени да се отразят по параграфи и функции в бюджета на общината за 
2013г. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 1.2. Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци в 
Община Ябланица. 
 
         По т.1.2. Общински съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 246 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община 
Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси 
и във връзка със Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Допълва и изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци в 
Община Ябланица, както следва:  
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 Глава първа – Общи положения 
- В чл. 2 се създава нова т. 8 „Местни данъци, определени със закон”.  

  
 Глава втора – Местни данъци 

 Раздел І - Данък върху недвижимите имоти, се правят следните изменения и 
допълнения: 
 - В чл. 7, ал. 1 се добавя текста: „и след промяна на предназначението на земята, 
когато това се изисква по реда на специален закон.”  

Ал. 5 (нова) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 
включително.” 

 
 - В чл. 45 се правят следните изменения: 

Ал. 1 се изменя: „За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW 
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на 
екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 
55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на 
общинския съвет. 

Общинска администрация счита за целесъобразно намалението да е в размер на 30 
на сто. 

Ал. 2 (изменена): За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW 
включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3"и "Евро 4" данъкът се 
заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6"- с 60 на сто 
намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък. 

Ал. 3 (нова) За автобусите, товарните автомобили,влекачите за ремарке и седловите 
влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се 
заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на 
сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък. 

Ал. 4 (предишна ал. 3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по 
редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, 
които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, 
определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели. 

Ал. 5 (нова) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" 
се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на 
превозното средство с определената от производителя екологична категория. 
  

В Раздел VІ – Туристически данък се правят следните изменения: 
- Чл. 57, ал. 3 се изменя „Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на 

общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма”. 
- Чл. 58, ал. 1 се изменя „Размерът на туристическия данък се определя за всяка 

нощувка съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване е, 
както следва:” 

Ал. 4 (Обявена за противоконституционна с РКС № 5 от 2012 г.- ДВ, бр. 30 от 2012 г.) 
Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от 

данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, 
разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по 
местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на 
следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. 

Ал. 5 (Обявена за противоконституционна с РКС № 5 от 2012 г.- ДВ, бр. 30 от 2012 г.) 
Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:  

Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД, 
където: 

Р е разликата за внасяне; 
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РД - размерът на данъка по ал. 1; 
ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за 
настаняване за календарната година; 
Д - брой дни в годината; 
ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година. 
- Чл. 59 се изменя „Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия 

по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма”. 
 
 Приложение № 2 към чл. 56 - Видове патентни дейности и годишни размери на 

данъка позиция № 1 се изменя „Позиция № 1 Места за настаняване с не повече от 
20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: 1 – 2 
звезди” 

         2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014г. 
 
         М О Т И В И:        
         С промените в ЗМДТ (в сила от 01.01.2014г.) се предвиждат изменения свързани с 
освобождаването от данък недвижимите имоти имотите с данъчна оценка до 1680 лв. 
включително. Предложението е обосновано поради острите демографски и социално-
икономически проблеми в определени, не малко на брой райони в страната, сред които е и 
гр. Ябланица.  
         В по-голямата част от държавите – членки на Европейския съюз, годишното облагане 
на превозните средства е обвързано с ползване на отстъпка в размер на  50 на сто от 
дължимия местен данък за годината. За леките автомобили е на база наличието на действащо 
катализаторно устройство, което в голяма степен е неприложимо предвид липсата на 
възможност за доказване наличието на действащо такова за всеки отделен автомобил. 
Предвидено е  общинският съвет да реши колко ще е намалението на данъка в рамките от 20 
% до 40 %. В този смисъл  Общински съвет счита за целесъобразно намалението да е в 
размер на 30 %. 
         Предлаганите изменения и допълнения на Наредба не изисква нови финансови или 
други средства. 
         Очаквани резултати от прилагането, включително финансови е стриктно спазване на 
разпоредбите на наредбата и облекчение за гражданите, които притежават имоти с данъчна 
оценка до 1680 лева. 
         Наредбата e подзаконов нормативен акт и е в съответствие с правото на Европейския 
съюз. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 1.3. Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Ябланица. 
 
         По т.1.3. Общински съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 247 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
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         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 и изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Ябланица, както следва:  

 Глава втора, Раздел І - Такса за битови отпадъци: 
              - В чл. 18, ал. 4 – т. 3 с нов текст „за услугите, предоставени на молитвени домове, 
храмове и манастири, в който се извършва  богослужебна дейност от законно регистрираните 
вероизповедания в страната”. 
              Текста на досегашните точки 3,4 и 5 става текст съответно на точки 4, 5 и 6. 

 Глава втора, Раздел ІІІ - Такса за детски ясли, детски градини, домове за  
социални грижи и други общински социални услуги 

             - В чл. 22, ал. 1 – промяна на текста в т. 2 „Такса за посещаемост на ден” от 1,50лв. 
става 2.00лв. 

 Глава втора, Раздел V – Такси за технически услуги: 
             - В чл. 36 размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 

ВИДОВЕ ТАКСИ 
Срок Цена 

/било/ 
Цена 

/става/ 
24 

часова 
услуга 
/Цена/ 

24 
часова 
услуга 
/Цена 
става 

1. /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г., изм. и доп.-Р-ние № 
323/27.01.2011г./ Издаване на скица.  
    - за физически лица: 
         - обикновена услуга 
         - експресна услуга 
    - за юридически лица: 
         - обикновена услуга 
         - експресна услуга 

7 дни  
 
 

10,00лв
. 
 
 

20,00лв
.  

 
 
 

12.00 
 
 

30.00 

 
 
 
 

20,00лв. 
 
 

40,00лв. 

25.00

50.00

2. /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г., изм. и доп.-Р-ние № 
323/27.01.2011г./ Издаване на скица с указан начин на 
застрояване. 
    - за физически лица: 
    - за юридически лица:  

14 
дни 

 
 
 

20,00лв
. 

40,00лв
.

 
 
 

25.00 
50.00 

няма  

3. /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Презаверка на скица с 
изтекъл 6-месечен срок 

7 дни 3 лв.   5.00 6 лв. 10.00

4. /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Удостоверение за факти 
и обстоятелства по ЗУТ 

7 дни 5 лв. 8.00 няма  

5. /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Издаване на разрешение 
за временно съоръжение  - да отпадне като услуга 

14 
дни 

10 лв.  няма  

6. /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Получаване на копие от 
документ 

14 
дни 

1 лв.-
формат 
А3 
5 лв. - 
при 

3 лв.-
форма
т А3 
5 лв. -  
А2-7 

 
 

няма 
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формат 
по-
голям 
от А3 

лв. 
10.00-
форма
т-А1 

 
 Глава втора, Раздел VІ – Такси за административни услуги: 

              - Чл.38, ал. 1 промяна на текста в т. 1 «Издаване на удостоверение за наследници” от 
3,50лв. става 4.00лв. 
 

 Глава ІІІ Цени на неуредени със закона услуги, оказвани или предоставяни от 
общината на физически или юридически лица: 

             - В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: 
№ Вид услуга Срок  Цена 

било 
Цена 
става 

24 
часа 

/цена/
било 

24 
часа 

/цена/ 
става 

1 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Получаване 
на изходни геодезични данни 

7 дни 2 лв. на 
точка 

3.00 3 лв. 
на 

точка 

4.00 

2 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Одобряване 
на актуален кадастрален план на имот 

След 
завърш
ване на 
процеду
рата по 
обявява
не по 
АПК 

20 лв. 25.00 няма  

3 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г., доп.-Р-ние 
№ 323/27.01.2011г./ Допускане 
изработването на ПУП. 
наименованието на услугата да стане 
„Издаване на предписание за 
изработване на проект за подробен 
устройствен план по чл.128,ал.3 от ЗУТ 
- за фидически лица 
- за юридически лица 

14 дни  
 
 
 
 
 
 

20,00 лв. 
40,00 лв. 

 
 
 
 
 
 
 

25.00 
50.00 

няма  

4 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ 
Процедиране и одобряване на ПУП. 
името на услугата да се промени 
Съгласуване и одобряване на ПУП и 
проект за изменение на ПУП 
    - за физически лица: 
    - за юридически лица: 
 

След 
завърш
ване 

процеду
рата по 
обявява
не по 
АПК 

 
 
 
 
 

20 лв. 

 
 
 
 
 

20.00 
30.00 

Няма  

5 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ 
Удостоверение за съгласие за прокарване 
на отклонение от общи мрежи и 
съоръжения през общински имот 

7 дни 5 лв. 7.00 няма  

6 
 

/Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Учредяване 
на право за прокарване на отклонение от 
общи мрежи и съоръжения през общински 
имот 

14 дни 0.60 лв. на 
линеен 
метър 

0,70 Няма  

7 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Учредяване 
право на преминаване през чужд имот 

14 дни Съгласно 
цена от 
лицензира
н оценител 

няма няма няма
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8 
 

/Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Изготвяне 
оценка за съответствие от ОЕСУТ. 
името на услугата да се промени: 
«Съгласуване и одобряване  на 
инвестиционен проект-изготвяне оценка 
за съответствие от ОЕСУТ съгласно 
чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ» 
-жилищни сгради  
-обществени сгради  
-производствени сгради  
-за обекти на техническата 
инфраструктура 

30 дни 80 лв.+6% 
върху 
строителна
та 
стойност 
при 
одобряван
е на 
узаконяван
ето 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Няма 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Издаване на 
разрешение за строеж без одобрен проект 

14 дни 10 лв. 20.00 няма  

10 
 
 

/Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Одобряване 
на инвестиционен проект и издаване на 
разрешение за строеж на същия -да 
отпадне услугата 

7 дни-
за 
проекти 
с 
оценка 
3а 
съответ
ствие от 
консулт
ант 
30 дни-
за 
проекти 
без 
оценка 
за 
съответ
ствие 

1% - І,ІІ,ІІІ 
кат. 
2%-ІV и V 
кат. 
3% - от VІ 
кат. 
За 
строителн
ото 
разрешени
е - 10 лв. 
 

 

  
няма 

 

11 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Издаване на 
акт за узаконяване по §16 от ПР на ЗУТ -  
да отпадне 

14 дни 30 лв.  Няма  

12 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Разрешение 
за прокопаване на улици,тротоари и зелени 
площи 
Забележка: Депозита се внася при 
прокопаване , при възстановяване на 
терена се връща. 

7 дни 5 лв. 
депозит 
20 лв. на 
линеен 
метър-
възстанови
м 

10 лв. 
депоз
ит 
25 лв. 
на 

линее
н 

метър
-

възст
анови
м 

Няма  

13 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ 
Освидетелстване на строеж по чл. 195, ал. 
1 от ЗУТ. 
промяна на името «Издаване на 
удостоверение  за освидетелстване на 
строежи и издаване на заповед на кмета  
за премахване на тегодин за ползване 
или застрашаващи сигурността строежи 
по чл.195 от ЗУТ 

14 дни 5 лв. безпл
атна 

Няма  

14 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ 7 дни 5 лв. 10.00 10 лв. 20.00 
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Удостоверяване на етап за завършеност на 
строеж 

15 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Одобряване 
на екзекутив. 
промяна на името «Одобряване на 
екзекутивна документация но одобрен 
инвестиционен проект 

7 дни 20 лв.  
 

няма  

16 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Издаване на 
удостоверение по чл. 52 от ЗКИП 
Физ.лица 
Юредич. 

7 дни 3 лв.  
 

5.00 
6.00 

6 лв.  
 

6.00 
8.00 

17 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Издаване на 
удостоверение за ползване на строеж –
промяна на името «Издаване на 
удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на строеж за обекти от 4 и 
5 категория съгласно чл.137 от ЗУТ от 
компетентния орган по чл.177 о ЗУТ 

14 дни 20 лв.  няма  

18 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Издаване на 
разрешение за ползване на павилион. 
да стане - Издаване на разрешение за 
поставяне на обект  съгласно чл.56,чл.57 
от ЗУТ 

14 дни 10 лв. 15.00 няма  

19 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Издаване на 
удостоверение за търпимост на сграда 

7 дни 10 лв. 15.00 няма  

20 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Издаване на 
удостоверение за идентичност на имот 

7 дни 5 лв. 7.00 Няма  

21 /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Издаване на 
удостоверение, че имота не е общински 
Физ.лица 
Юредич. 

7 дни 3 лв.  
 

5 
6 

6 лв.  
 

8.00 
10.00 

22.  /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Презаверка 
на разрешение за строеж 

7 дни 5 лв. 8.00 няма  

24. /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ Попълване 
на приложение към данъчна декларация 

7 дни 1.00 лв.  3 лв.  

25. /Изм.-Р-ние № 68/27.05.2008г./ 
Удостоверение за снабдяване със 
строителна дървесина 

7 дни 1.00 лв.  3 лв.  

26. /Изм.-Р-ние 270/20.05.2003г., изм.-Р-ние № 
68/27.05.2008г.// Разрешение за ползване 
на гробищен парцел 

   1 лв.  

27 Нова  -Издаване на разрешение за строж 
съгласно чл.147 от ЗУТ 

7 дни няма 15.00   

28  Нова - Издаване на Удостоверение  за 
премахване на собствен  незаконен 
строеж съгласно чл.197,ал.1 от ЗУТ 

20 дни  безпл
атно 

  

29 Нова -Заверяване на протокол образец 2 
за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво 
за строежа 

7 дни  10.00   

30  Нова-Заверяване на протокол образец 2а 
за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво 
за строежи на техническата 
инфраструктура 

7 дни  10.00   

31 Нова –Заверяване на  констативен акт 7 дни  10.00   
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образец 3 за установяване 
съответствието  на строежа с 
ииздадените строителни книжа  и за 
това че ПУП е приложен по отношение 
на застояването 

32 Нова Заверяване на Заповедна книга на 
строежа/акт обр.4/ 

7 дни  безпл
атно 

  

33 Нова –«Регистрация на технически 
паспорт на строежа 

7 дни  10.00   

34 Нова–«Регистрация на енергиен паспорт 
на строежа 

7 дни  10 .00   

35 Нова –издаване на акт за узаконяване на 
строеж по параграф 184 от ЗУТ 

14 дни  20.00   

36 Нова –Издаване на мотивирано 
предписание  за изработване на проект 
за изменение на ПУП по чл.135 от ЗУТ 
Физ.лица 
Юридически 

14 дни   
 
 

10 
20 

  

 
             - В Чл. 58, ал. 1, т. 3 «Други видове удостоверения, свързани с  администрирането на 
данъчни задължения» се изменя и допълва: 

 Обикновена услуга - 2 .00 лв.; 
 Бърза услуга - 3.00 лв.; 
 Експресна услуга - 5.00 лв. 

 
         2. Промените в Наредбата влизат в сила от 01.01.2014г. 
        М О Т И В И: 
         Промените в действащата нормативна уредба, касаеща предоставянето на услуги, както и 
увеличаване на разходите, които общинската администрация формира във връзка с 
предоставянето на услугите, обуславят необходимостта Наредбата да бъде изменена и допълнена. 
При определянето на размера на таксите и цените на услугите са взети предвид вида и обема на 
извършваните дейности, времето, необходимо за това, и досегашната практика. Прилаган е 
диференциран подход спрямо различните видове услуги, тяхното потребление и формираните 
приходи. Извършен е сравнителен анализ с размера на таксите и цените на предлаганите услуги от 
други общини, сравними с Община Ябланица, както и от държавни институции. Предвид 
промените в законовата уредба някои от таксите е необходимо да отпаднат.  
         Основният дял от общите приходи от такси са приходите от предлагане на административни 
услуги, такси за ползване на детски ясли и градини и други общински такси. 
          Включването на нови видове услуги е въз основа на фактическата ситуация, изискваща 
предлагането им. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 1.4. Одобряване на план – сметка за разходите през 2014г., необходими за 
предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за 
отпадъци и чистота на обществените площи в населените места на община Ябланица и гр. 
Ябланица. 
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         По т.1.4. Общински съвет прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 248 
гр. Ябланица, 19.12.2013г. 

      
         Относно: Одобряване на план – сметка за разходите през 2014г., необходими за 
предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за 
отпадъци и чистота на обществените площи в населените места на община Ябланица и гр. 
Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от Закона за местните данъци и 
такси и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Ябланица 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
         1. Одобрява план – сметка за необходимите разходи за услугите по чл. 66 от Закона за 
местните данъци и такси в населените места на общината и в гр. Ябланица за 2014г. в размер 
на 210335,56 лв., съгласно Приложение № 1. 
         В план – сметката са включени и средствата за: 
         1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци в размер на 5200,00лв., 
съгласно Приложение № 1-1. 
         1.2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа за обезвреждане в 
размер на 106315,56лв. 
. лв., съгласно Приложение № 1-2. 
         1.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депото за битови отпадъци на територията на община Ябланица в размер на 
88820,00 лв., съгласно Приложения № 1-3. 
         1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии, предназначени за обществено ползване в размер на 10000лв., съгласно 
Приложение № 1-4. 
         Мотиви: В изпълнение на разпоредбите на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси, Общински съвет ежегодно одобрява годишна план-сметка за дейностите по 
поддържане на чистотата, включващи необходимите разходи за: 

- осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци; 
- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депото; 
- почистване на уличните платна, площадите, парковете и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване; 
- проучване, проектиране, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, 

включително и отчисленията по реда на Закона за управление на отпадъците. 
         Въз основа на тази одобрена план-сметка се определя и годишния размер на такса 
битови отпадъци, за всяка услуга по отделно. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма. 
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         По точка 1.5. Допълване на списъка на населените места в община Ябланица, в които 
се извърша организирано сметосъбиране и сметоизвозване, и приемане на такса за битови 
отпадъци за 2014 г. за тези населени места. 
 
         По т.1.5. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 249 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Допълване на списъка на населените места в община Ябланица, в които се 
извърша организирано сметосъбиране и сметоизвозване, и приемане на такса за битови 
отпадъци за 2014 г. за тези населени места. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 7, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 67 от Закона за местните 
данъци и такси 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
РЕШИ: 

 
         1. Допълва списъка с населени места, в които се извършва организирано сметосъбиране 
и сметоизвозване  със с. Дъбравата и с. Голяма Брестница. 
         2. Определя размерът на такса битови отпадъци в промили върху данъчната оценка 
и/или отчетната стойност за жилищни и нежилищни имоти в обслужваните райони, 
определени със Заповед № 1305/25.10.2013г. на кмета на общината, по населени места, както 
следва: 
         
 
         

 
  3. Определя размерът на такса битови отпадъци в промили върху данъчната оценка и/или 
отчетна стойност за незастроени, жилищни и нежилищни имоти районите, в които 
общината не е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, както следва: 
 
 
 
       

№  Населено 
място 

Код  по 
ЕКНМ 

Жилищни и нежилищни имоти в райони, в които е 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

 
О
Б
Щ
О

 

Сметосъбиране в 
‰  

Обезвреждане в 
‰ 

Поддържане и 
чистота в ‰ 

1. гр. Ябланица 87014 2,00 1,00 1,50 4,50 
2. с. Брестница 06450 2,00 1,00 1,50 4,50 
3 с. Добревци 21381 2,00 1,00 1,50 4,50 
4. с. Зл. Панега 31098 2,00 1,00 1,50 4,50 
5. с. Г. Брестница 15655 2,00 1,00 1,50 4,50 
6. с. Орешене 53730 2,00 1,00 1,50 4,50 
7. с. М. Извор 46886 2,00 1,00 1,50 4,50 
8. с. Батулци 02909 2,00 1,00 1,50 4,50 
9. с. Дъбравата 24390 2,00 1,00 1,50 4,50 
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      4. За наети общински помещения от лекарски практики на територията на общината се 
заплащат следните такси: 
              - за гр. Ябланица-20,00 лв. 
              - за селата-10,00 лв. 
         5. За наети общински помещения и петна за поставяне на павилиони за извършване на 
търговска дейност на територията на общината се заплащат следните такси: 
              - за обекти с продажба на промишлени стоки-50,00 лв. 
              - за магазини и павилиони /хранителни стоки/-70,00 лв. 
         Мотиви: От 01.05.2013г. сметосъбирането, сметоизвозването и транспортирането на 
битови отпадъци от всички населени места на територията на Община Ябланица се извършва 
от външна фирма, избрана след провеждане на обществена поръчка. След направения анализ 
се установи, че сметосъбирането и сметоизвозването се извършва много по-качествено, 
отколкото това се изпълняваше от дейност „Чистота” при Общинска администрация-
Ябланица. По-големите възможности на фирмата за изпълняване на тези дейности 
предполагат допълването на списъка на обслужваните населени места със с. Дъбравата и с. 
Голяма Брестница. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 1.6. Одобряване на експертна пазарна оценка и извършване на 
разпоредителна сделка – продажба на имот-общинска собственост, находящ се в мест. 
„Ламбовци”, гр. Ябланица. 
 
         По т.1.6. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 250 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      

№  Населено място Код  по 
ЕКНМ 

Незастроени, жилищни и нежилищни имоти 
в райони, в които е не е организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване  

О
Б
Щ
О

 

Обезвреждане в ‰ Поддържане и 
чистота в ‰ 

1. гр. Ябланица 87014 1,00 1,50 2,50 
2. с. Брестница 06450 1,00 1,50 2,50 
3 с. Добревци 21381 1,00 1,50 2,50 
4. с. Зл. Панега 31098 1,00 1,50 2,50 
5. с. Г. Брестница 15655 1,00 1,50 2,50 
6. с. Орешене 53730 1,00 1,50 2,50 
7. с. М. Извор 46886 1,00 1,50 2,50 
8. с. Батулци 02909 1,00 1,50 2,50 
9. с. Дъбравата 24390 1,00 1,50 2,50 
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         Относно: Одобряване на експертна пазарна оценка и извършване на разпоредителна 
сделка – продажба на имот-общинска собственост, находящ се в мест. „Ламбовци”, гр. 
Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 35, ал. 1 от 
същия закон, чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Решение № 235/17.10.2013г. на Общински съвет потвърждаващо 
Решение № 222/11.09.2013г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Одобряване на експертна пазарна оценка на имот – общинска собственост: 
              1.1. Приема справедлива пазарна стойност на: 
                      - двуетажна масивна сграда /училище/ с площ от 95,70кв.м., находящо се в мах. 
„Ламбовци” гр. Ябланица, актуван с АОС № 87/17.01.2001г. и при граници: Стефан Данов, н-
ци В. Станев,  н-ци Райко Додев, като първоначална в размер на 8633 лв. /осем хиляди 
шестстотин тридесет и три лев/ без ДДС.  
                      - дворно място на училището с площ от 6,075 дка, съдържащо в себе си – нива, 
V категория с площ от 3,800дка и площта на самото дворно място от 2,275дка, актуван с 
АОС № 20/25.02.1997г. и при гриници двора на старото училище, като първоначална в 
размер на 700 лв. /седемстотин лева/ на дка.  
         2. Разрешава продажбата на недвижим имот-частна общинска собственост чрез 
публичен търг с тайно наддаване, както следва: 
                      - двуетажна масивна сграда /училище/ с площ от 95,70кв.м., находящо се в мах. 
„Ламбовци” гр. Ябланица, актуван с АОС № 87/17.01.2001г. и при граници: Стефан Данов, н-
ци В. Станев,  н-ци Райко Додев.  
                      - дворно място на училището с площ от 6,075 дка, съдържащо в себе си – нива, 
V категория с площ от 3,800дка и площта на самото дворно място от 2,275дка, актуван с 
АОС № 20/25.02.1997г. и при гриници двора на старото училище.  
         3. Възлага на кмета на общината или на упълномощено от него лице да извърши всички 
необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно 
наддаване, да утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да подпише 
договор за продажба. 
         Мотиви: Предоставяйки тази сграда за разпореждане Община Ябланица ще има 
възможност да съхрани за бъдещите поколения сградата на най-старото училище в общината 
/основано 1876г./, което в момента се саморазрушава. По този начин ще се осигури 
ефективно стопанисване на сградата на бившето училище, възможност за ремонт и 
поддръжка, както и прекратяване на вандалщината и разграбването на имота като цяло.  
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 1.7. Допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Ябланица за 2013г. 
 
         По т.1.7. Общински съвет прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 251 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Допълнение в 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: 

 112 – Поземлен имот № 035336 с площ от 8,303 дка с начин на трайно ползване 
„нива”, категория VІІ, в землището на гр. Ябланица, мест. „Еленя”, актуван с АОС 
№ 1400/24.10.2013г.; 

 113 – Поземлен имот № 035043 с площ от 3,657 дка с начин на трайно ползване 
„нива”, категория VІІ, в землището на гр. Ябланица, мест. „Еленя”, актуван с АОС 
№ 1385/24.10.2013г. ; 

 114 – Поземлен имот № 070132 с площ от 21,389 дка с начин на трайно ползване 
„нива”, категория VІІ, в землището на гр. Ябланица, мест. „Драгоица”, актуван с 
АОС № 1494/21.11.2013г.; 

 115 - Поземлен имот № 068061 с площ от 43,753 дка с начин на трайно ползване 
„нива”, категория ІХ, в землището на гр. Ябланица, мест. „Билюбова шума”, 
актуван с АОС № 1493/21.11.2013г.. 

 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
 
         По точка 1.8. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти 
/земеделски земи/ - частна общинска собственост, находящи се в гр. Ябланица. 
 
         По т.1.8. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 252 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти 
/земеделски земи/ - частна общинска собственост, находящи се в гр. Ябланица. 
 
         На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, чл. 35 от ЗОС и чл. 50 от 
Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
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РЕШИ: 
 
         1. Разрешава продажбата на недвижими имоти/земеделска земя/-частна общинска 
собственост чрез публичен търг с тайно наддаване, както следва: 

 Поземлен имот № 035043 с площ от 3,657 дка, с начин на трайно ползване „нива”, 
категория VІІ, в землището на гр. Ябланица, мест. „Еленя”, актуван с АОС № 
1385/24.10.2013г. и при граници: ПИ № 035165, ПИ № 035044, ПИ № 035336 и ПИ 
№ 000201; 

 Поземлен имот № 035336 с площ от 8,303 дка, с начин на трайно ползване „нива”, 
категория VІІ, в землището на гр. Ябланица, мест. „Еленя”, актуван с АОС № 
1400/24.10.2013г. и при граници: ПИ № 035175, ПИ № 034067, ПИ № 000201, ПИ 
№ 035043, ПИ № 035044, ПИ № 035055 и ПИ № 035056; 

         2. След изготвяне на експертната оценка за определяне на пазарната стойност от 
лицензиран оценител и одобряването й от ОбС, възлага на кмета на общината да проведе 
всички  законни процедури за извършване на разпоредителната сделка. 
         МОТИВИ: Община Ябланица разполага със свободен общински поземлен фонд, който 
не се обработва. Продажбата на поземлени имоти № 035043 и 035336, находящи се в гр. 
Ябланица би допринесла до развитие на земеделското стопанство и в частност засаждане на 
овощни насаждения. Това от своя страна би довело до създаване на фермерско стопанство 
произвеждащо земеделска продукция, осигуряване на сезонна работа при прибиране на 
продукцията и намаляване на пустеещите имоти в общината. Получените средства от 
евентуална продажба на горепосочените имоти биха се използвали за подобряване на 
инфраструктурата на общината.  
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
 
         По точка 1.9. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти 
/земеделски земи/ - частна общинска собственост, находящи се в гр. Ябланица. 
 
         По т.1.9. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 253 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижими имоти 
/земеделски земи/ - частна общинска собственост, находящи се в гр. Ябланица. 
 
         На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, чл. 35 от ЗОС и чл. 50 от 
Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
РЕШИ: 

 
         1. Разрешава продажбата на недвижими имоти/земеделска земя/-частна общинска 
собственост чрез публичен търг с тайно наддаване, както следва: 
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 Поземлен имот № 070132 с площ от 21,389 дка с начин на трайно ползване „нива”, 
категория VІІ, в землището на гр. Ябланица, мест. „Драгоица”, актуван с АОС № 
1494/21.11.2013г. и при граници: ПИ № 070131, ПИ № 070126, ПИ № 070125, ПИ 
№ 000168, ПИ № 228013, ПИ № 226033 и ПИ № 070130; 

 Поземлен имот № 068061 с площ от 43,753 дка с начин на трайно ползване „нива”, 
категория ІХ, в землището на гр. Ябланица, мест. „Билюбова шума”, актуван с 
АОС № 1493/21.11.2013г. и при граници: ПИ № 068090, ПИ № 068058, ПИ № 
068087, ПИ № 068054, ПИ № 068055, ПИ № 068056, ПИ № 068059, ПИ № 068089, 
ПИ № 068091, ПИ № 230022, ПИ № 068060, ПИ № 067144, ПИ № 000111, ПИ № 
068062, ПИ № 068063, ПИ № 068064, ПИ № 068092 и ПИ № 068100. 

         2. След изготвяне на експертната оценка за определяне на пазарната стойност от 
лицензиран оценител и одобряването й от ОбС, възлага на кмета на общината да проведе 
всички  законни процедури за извършване на разпоредителната сделка. 
         МОТИВИ: Община Ябланица разполага със свободен общински поземлен фонд, който 
не се обработва. Продажбата на поземлени имоти № 070132 и 068061, находящи се в гр. 
Ябланица би допринесла до развитие на земеделското стопанство. Това от своя страна би 
довело до осигуряване на сезонна работа при прибиране на продукцията и намаляване на 
пустеещите имоти в общината. Получените средства от евентуална продажба на 
горепосочените имоти биха се използвали за подобряване на ифраструктурата на общината.  
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
 
         По точка 1.10. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска 
собственост, находящи се в Батулци, Златна Панега и Добревци. 
          
         По т.1.10. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 254 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
 
         Относно: Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост, 
находящи се в Батулци, Златна Панега и Добревци. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 
35, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Одобряване на експертна пазарна оценка, относно извършване на разпоредителни 
сделки с имоти – общинска собственост: 
              1.1. Приема справедлива пазарна стойност на недвижим имот - УПИ ХІІ-290, кв. 41 
по регулационния план на с. Батулци, представляващ масивна сграда на два етажа със 
застроена площ – 154кв.м. и дворно място, цялото от 350кв.м. и при граници: от всички 
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страни улици, актуван с АОС № 288/26.03.1997г. като първоначална в публично оповестения 
конкурс в размер на 4475лв. /четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева/ без ДДС.  
              1.2. Приема справедлива пазарна стойност на недвижим имот УПИ І-216, кв. 24 по 
регулационния план на с. Батулци, общ. Ябланица, представляващ сграда от две помещения 
със застроена площ от 55 кв.м.  и при граници: от две страни улици и Марин Ненчев Дачев, 
актуван с АОС № 304/24.04.1997г., като първоначална в публично оповестения конкурс в 
размер на 526лв. /петстотин двадесет и шест лева/ с ДДС.  
              1.3. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 053047, 
представляващ пасище с храсти с площ от 25,779 дка, VІІ категория, находящ се в мест. 
„Марковска воденица”, с. Златна Панега, общ. Ябланица, актуван с АОС № 838/31.08.2011г., 
като първоначална в публичния търг с тайно наддаване в размер на 350 лв. /триста и петдесет 
лева/ на дка.  
              1.4. Приема справедлива пазарна стойност на придаваема част с  площ от 72кв.м. 
представляваща придаваема част към  недвижим имот /УПИ ХІ-170, кв. 72/ по действащия 
РП на с. Добревци съгласно Заповед № 641/25.06.2013г.на кмета на община Ябланица за 
одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на с. Добревци, при граници на целия имот: от две страни 
улици, УПИ VІІ-179, УПИ ІХ-178, УПИ Х-177, УПИ ХI-170, актувана с АОС № 
1079/28.02.2013г. като окончателна в размер на 173,54лв. /сто седемдесет и три лева и 
петдесет и четири стотинки/ без ДДС.  
 
         2. Открива процедура по продажба чрез: 
              2.1. Публично оповестен конкурс на недвижим имот - УПИ ХІІ-290, кв. 41 по 
регулационния план на с. Батулци, представляващ масивна сграда на два етажа със застроена 
площ – 154кв.м. и дворно място, цялото от 350кв.м. и при граници: от всички страни улици, 
актуван с АОС № 288/26.03.1997г. 
              2.2. Публично оповестен конкурс на недвижим имот УПИ І-216, кв. 24 по 
регулационния план на с. Батулци, общ. Ябланица, представляващ сграда от две помещения 
със застроена площ от 55 кв.м.  и при граници: от две страни улици и Марин Ненчев Дачев, 
актуван с АОС № 304/24.04.1997г. 
              2.3. Публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 053047, представляващ 
пасище с храсти с площ от 25,779 дка, VІІ категория, находящ се в мест. „Марковска 
воденица”, с. Златна Панега, общ. Ябланица, актуван с АОС № 838/31.08.2011г. 
              2.4. Продажба частта на Община Ябланица с  площ от 72кв.м. представляваща 
придаваема част към  недвижим имот /УПИ ХІ-170, кв. 72/ по действащия РП на с. Добревци 
съгласно Заповед № 641/25.06.2013г.на кмета на община Ябланица за одобряване на ПУП-
ПРЗ по плана на с. Добревци, при граници на целия имот: от две страни улици, УПИ VІІ-179, 
УПИ ІХ-178, УПИ Х-177, УПИ ХI-170, актувана с АОС № 1079/28.02.2013г. на Камелия  
Николова Иванова 
         3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да извърши 
всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг, да 
утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да подпише договор за 
продажба. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
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         По точка 1.11. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Милчо Илиев Драганов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2417/30.09.2013г. 
         Отношение взе: г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – представи точката и изразеното 
становище на  ПК «Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и 
услуги». Предложи т.1.11. – 1. 16. да ги разгледат и гласуват анблок, като в протокола се 
обособят с отделни решения. 
         Съгласие с предложението на г-н Гаврилов изразиха всички общински съветници. 
 
         Обявена процедура „Гласуване” на основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА за приемане 
предложенията от кмета на общината по т.1.11. – 1.16. подкрепени от ПК „Бюджет и 
финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”. 
 
         По т.1.11. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 255 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
 
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Милчо Илиев Драганов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2417/30.09.2013г. 
 
         На основание чл.21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността 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 с. Брестница за 
възстановяване на правото на собственост на наследници на Милчо Илиев Драганов, както 
следва: 
              1.1. Новообразуван имот с № 010025 по начин на трайно ползване «нива» с проектна 
площ от 2,230 дка в местнастта «Милевец», образуван от общински поземлен имот с № 
010025, актуван с АОС № 1376/10.10.2013г. 
              1.2. Новообразуван имот с № 044087 по начин на трайно ползване „нива” с проектна 
площ от 0,861 дка в местността „Бобатьовица”, образуван от общински поземлен имот с № 
044084, актуван с АОС № 1377/10.10.2013г. 
              1.3. Новообразуван имот с № 044088 по начин на трайно ползване „нива” с проектна 
площ от 1,981 дка в местността „Бобатьовица”, образуван от общински поземлен имот с № 
044084, актуван с АОС № 1377/10.10.2013г. 
              1.4. Новообразуван имот с № 044089 по начин на трайно ползване „нива” с проектна 
площ от 1,271 дка в местността „Бобатьовица”, образуван от общински поземлен имот с № 
044084, актуван с АОС № 1377/10.10.2013г. 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Милчо 
Илиев Драганов и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, 
изречение второ от ЗСПЗЗ. 
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              2.2. Останалата част от имот № 044084 с площ от 31,095 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 1.12. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Йото Христов Чобанов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2034/22.08.2013г. 
 
         По т.1.12. Постоянната комисия прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 256 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на Йото 
Христов Чобанов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2034/22.08.2013г. 
 
         На основание чл.21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността 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 с. Малък Извор за 
възстановяване на правото на собственост на наследници на Йото Христов Чобанов, както 
следва: 
              1.1. Новообразуван имот с № 047082 по начин на трайно ползване «друг жилищен 
терен» с проектна площ от 0,088 дка в местнастта «Чобаните», образуван от общински 
поземлен имот с № 047052, актуван с АОС № 1373/07.10.2013г. 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Йото 
Христов Чобанов и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, 
изречение второ от ЗСПЗЗ. 
              2.2. Останалата част от имот № 047052 с площ от 0,951 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
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         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 1.13. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Васил Дончев Василев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2273/20.09.2013г. 
 
         По т.1.13. Постоянната комисия прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 257 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Васил Дончев Василев в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2273/20.09.2013г. 
 
         На основание чл.21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността 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 с. Малък Извор за 
възстановяване на правото на собственост на наследници на Васил Дончев Василев, както 
следва: 
              1.1. Новообразуван имот с № 044036 по начин на трайно ползване «овощна градина» 
с проектна площ от 1,600 дка в местнастта «Сладуня», образуван от общински поземлен 
имот с № 044036, актуван с АОС № 1374/07.10.2013г. 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Йото 
Христов Чобанов и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, 
изречение второ от ЗСПЗЗ. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 1.14. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Станка Христова Маркова в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2182/11.09.2013г. 
          
         По т.1.14. Постоянната комисия прие 

РЕШЕНИЕ 



 22

№ 258 
гр. Ябланица, 19.12.2013г. 

      
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Станка Христова Маркова в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2182/11.09.2013г. 
 
         На основание чл.21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността 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 Станка Христова Маркова, 
както следва: 
              1.1. Новообразуван имот с № 049387 по начин на трайно ползване «ливада» с 
проектна площ от 1,702 дка в местнастта «Гераня», образуван от общински поземлен имот с 
№ 049209, актуван с АОС № 1375/07.10.2013г. 
         2. Възлага на Кмета на общината: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Йото 
Христов Чобанов и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, 
изречение второ от ЗСПЗЗ. 
              2.2. Останалата част от имот № 049209 с площ от 1,082 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 1.15. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Мария Петкова Дойнова  в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
3010/05.12.2013г. 
          
         По т.1.15. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 259 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Мария Петкова Дойнова  в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
3010/05.12.2013г. 
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         На основание чл.21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Предоставя новообразуваните поземлени имоти от Общински поземлен фонд по 
съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за възстановяване 
правото на собственост на н-ци на Мария Петкова Дойнова, както следва: 
              1.1. Част от новообразуван имот с № 024120 по начин на трайно ползване нива с 
проектна площ от 1,231 дка в местността „Прелог”, образуван от общински поземлен имот с 
№ 024038, актуван с АОС № 1273/10.07.2013 г.; 
              1.2. Част от новообразуван имот с № 024121 по начин на трайно ползване нива с 
проектна площ от 0,313 дка в местността „Джав крушак”, образуван от общински поземлен 
имот с № 024069, актуван с АОС № 1279/10.07.2013 г.; 
         2. Възлага на Кмета на община Ябланица: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на н-ци на Мария Петкова 
Дойнова и Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, изречение 
второ от ЗСПЗЗ; 
              2.2. Останалата част от имот № 024038 с площ от 17,530 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост; 
              2.3. Останалата част от имот № 024069 с площ от 1,058 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост; 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 1.16. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд 
за установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Николина Кънчева Гаврилова в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2697/04.11.2013г. 
 
         По т.1.16. Постоянната комисия прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 260 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за 
установяване граници на имоти с признато право на възстановяване на наследниците на 
Николина Кънчева Гаврилова в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №01-
2697/04.11.2013г. 
 
         На основание чл.21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Предоставя новообразуваният поземлен имот от Общински поземлен фонд по 
съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на с. Златна Панега за 
възстановяване правото на собственост на н-ци на Николина Кънчева Гаврилова, както 
следва: 
              1.1. Част от новообразуван имот с № 025023 по начин на трайно ползване нива с 
проектна площ от 4,000 дка в местността „Присоето”, образуван от общински поземлен имот 
с № 025020, актуван с АОС № 1495/21.11.2013 г.; 
         2. Възлага на Кмета на община Ябланица: 
              2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на н-ци на Николина 
Кънчева Гаврилова и Общинска служба по земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2, 
изречение второ от ЗСПЗЗ; 
              2.2. Останалата част от имот № 025023 с площ от 1,622 дка останала след 
обезщетението да се актува като общинска собственост; 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 1.17. Писмо с изх. №01-2729/07.11.2013г. във връзка с постъпило писмо от 
Областна служба „Земеделие”-Ловеч, относно сключване на договор за предоставяне на 
помещения-общинска собственост за ползване от Общинска служба „земеделие” – Тетевен. 
 
         По т.1.17. Общински съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 261 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Писмо с изх. №01-2729/07.11.2013г. във връзка с постъпило писмо от 
Областна служба „Земеделие”-Ловеч, относно сключване на договор за предоставяне на 
помещения-общинска собственост за ползване от Общинска служба „земеделие” – Тетевен. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 17, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Потвърждава Решение № 39/15.02.2012г., като предоставя за безвъзмездно ползване 
помещения – публична общинска собственост, както следва: помещение № 303 с площ от 
37,20кв.м., помещение № 304 с площ от 13,00кв.м. и помещение № 305 с площ от 12,00 кв.м., 
находящи се в сградата на Общинска администрация гр. Ябланица, ІІІ етаж, актувани с АОС 
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№ 436/21.09.2000г. на Общинска служба „Земеделие” гр. Тетевен, ИРМ – Ябланица за срок 
от 3/три/ години, считано от 01.01.2014г. – 31.12.2016г. 
 
         2. Преди да бъде сключен договора за предоставяне за безвъзмездно ползване на 
горепосочените помещения-публична общинска собственост, да бъде уреден въпроса с 
оторизиране на лице от ИРМ – гр. Ябланица да подписва и подпечатва всички технически 
книжа и документи, издавани в полза на жителите на община Ябланица. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
 
         По точка 1.18. Процедура за допускане за изработване на проект за изменение на 
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на уреголиран поземлен имот 
І-500 кв. 21 по действащия подробен устройствен план на с. Златна Панега общ. Ябланица. 
 
         По т.1.18. Общински съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 262 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Процедура за допускане за изработване на проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване на уреголиран поземлен имот І-500 кв. 
21 по действащия подробен устройствен план на с. Златна Панега общ. Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 11, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

         1. Разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – 
план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, засягащ уреголиран поземлен имот І-500 кв. 21 
по действащия подробен устройствен план на с. Златна Панега общ. Ябланица. 
 
         2. Възлага на Кмета на Община Ябланица изпълнението на всички действия за 
правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
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         По точка 1.19. Процедура за допускане изработване на проект за подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлен имот № 017004, местност 
„Долни Опаленик”, землището на с. Малък Извор, община Ябланица. 
          
         По т.1.19. Общински съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 263 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Процедура за допускане изработване на проект за подробен устройствен план 
– план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлен имот № 017004, местност 
„Долни Опаленик”, землището на с. Малък Извор, община Ябланица. 
 
          На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 11, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
           1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, засягащ поземлен имот № 017004, мест. „Долни 
Опаленик”, землището на с. Малък Извор, община Ябланица във връзка с промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като едновременно с това 
         2. Допуска изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план 
за застрояване и регулация за поземлен имот № 017004, мест. „Долни Опаленик”, с. Малък 
Извор, община Ябланица. Целта на проекта за ПУП-ПРЗ е обособяването на един нов 
уреголиран поземлен имот І-017004 мест. „Долни Опаленик”, землището на с. Малък Извор, 
община Ябланица. Регулационните линии на новообразувания урегулиран поземлен имот І-
017004 мест. „Долни Опаленик”, землището на с. Малък Извор, община Ябланица да 
съвпадат с имотните граници. Осигуряването на транспортен достъп до новообразувания 
урегулиран поземлен имот І-017004 мест. „Долни Опаленик”, землището на с. Малък Извор 
ще се осъществява от северозапад от към прилежащия път. Отреждането на 
новообразувания урегулиран поземлен имот І-017004 е „къща за гости”. Основното 
застрояване ще бъде разположено свободно. Външните и вътрешните линии на застрояване 
са ограничителни като към страничните регулационни линии са отдръпнати на 3м. Зоната 
на застрояване да се съобрази със сервитута на преминаващия въздушно през имота 
ел.провод 20кV. 
 
         3. Възлага на Кмета на Община Ябланица изпълнението на всички действия за 
правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
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         По точка 1.20. Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет – Ябланица за 
периода 01.01.2013г. – 30.06.2013г. 
          
         По т.1.20. Постоянната комисия прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 264 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет – Ябланица за периода 
01.01.2013г. – 30.06.2013г. 
 
         На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 131, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Ябланица, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

         1. Приема отчета за изпълнението на актовете на Общински съвет за периода 
01.01.2013г. – 30.06.2013г. 
 
         2. Приема да бъдат свалени от отчет следните решения на Общински съвет – Ябланица: 
             - №№ 39, 58, 75, 76, 77, 79, 89, 91, 99. 
             - №№ 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176; 
             - №№ 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192; 
             - №№ 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208; 
             - №№ 209, 210 и 211. 
 
           3. Приема да останат под наблюдение следните решения на ОбС- Ябланица № 63 и  67. 
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 2. Предложение от Иван Георгиев – заместник-председател ОбС, относно 
награждаване на общинските съветници от ОбС - Ябланица. 
          
         По т. 2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 265 

гр. Ябланица, 19.12.2013г. 
      
         Относно: Предложение от Иван Георгиев – заместник-председател ОбС, относно 
награждаване на общинските съветници от ОбС - Ябланица. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 

РЕШИ: 
 
         1. За цялостната работа  на Общински съвет – Ябланица, свързана със съвместната 
дейност с Общинска администрация  /участие в комисии по провеждане на търгове и 
конкурси за разпореждане с общинска собственост, обществени поръчки и др./ и други 
общински и обществени мероприятия, да бъде дадена еднократна парична награда на: 

 всеки общински съветник в размер на 300лв.; 
 на Председателя на ОбС в размер на 600 лв. 

 по случай Празника на българската община в рамките на реализираните икономии от 
бюджата на Община Ябланица в дейност «Общински съвет».  
 
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         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; 
         „Въздържали се” – няма 
 
         По точка 3. Питания, мнения, разни. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма 
постъпили. Акцентира вниманието върху представеното писмо с изх. № И-1693 
(2)/10.12.2013г. от НСОРБ – София, относно провеждане на обучителна програма на 
общински служители и изборни лица по проект, финансиран по ОП „Административен 
капацитет”. Призова общинските съветници да помислят и всеки от тях да прецени, в кое 
обучение иска да вземе участие. Предложи да се отзоват, защото участието на Общински 
съвет Ябланица в такива мероприятия, организирани от НСОРБ, е скромно. 
          
         Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри 
заседанието на Общински съвет Ябланица и  по повод настъпващите коледни и новогодишни 
празници пожела на всички много здраве и мъдрост, за да изпълняват достойно служебните 
си ангажименти, и разбира се удовлетвореност от постигнатото. 
 
 
 
 
          Румен Гаврилов: /п/ 
         Председател Общински съвет 


