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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 34 
 
         Днес 12.02.2014г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. 
Ябланица. 
         Присъстваха 11 общински съветници. Със заявление за отсъствие г-н Пламен Ралчовски 
-общ.съветник,Иван Иванов с обаждане по телефона за закъснение. 
         Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.            
         Общински съвет прие да работи по следния дневен ред. 
 

Дневен ред 
      

         1. Предложение от Председател Общински съвет, относно промяна в персоналния 
състав на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, търговия и 
услуги” и ПК „Европейско сътрудничество, оперативни програми и партньорски 
инициативи” във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет-Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация за мандат 2011-2015г. 
         2. Предложения от Кмета на Общината: 
              2.1. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите 
от нейното управление по видове и категории обекти за 2013г. 
              2.2. Приемане на Програма за управлението и разпореждането с имотите общинска 
собственост през 2014г. в Община Ябланица. 
              2.3. Приемане на бюджета на община Ябланица за 2014г 
              2.4 Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост, 
находящи се в  гр. Ябланица 
              2.5 Предложение от Кмета на Общината, относно процедура за допускане 
изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 
/ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот № 037237, мест. „Голяма гора”, землището на гр. Ябланица. 
         3. Питания, мнения, разни. 
              3.1. Писмо с изх. № АК-01-5/17.01.2014г. от Областен управител Ловеч, относно 
отмяна на т. 2 от Решение № 261/19.12.2013г. на Общински съвет – Ябланица. 
              3.2. Писмо с изх. № АК-01-7/2 от 30.01.2014г. на Областен управител Ловеч. 
             
         Общ брой на общинските съветници: 11 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се”няма 
 
         По точка 1. Предложение от Председател Общински съвет, относно промяна в 
персоналния състав на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, 
търговия и услуги” и ПК „Европейско сътрудничество, оперативни програми и партньорски 
инициативи” във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет-Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация за мандат 2011-2015г. 
 
         По точка 1. Общински съвет прие                
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   РЕШЕНИЕ 
№ 275 

гр. Ябланица, 12.02.2014г. 
 

         Относно: Предложение от Председател Общински съвет, относно промяна в 
персоналния състав на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, 
търговия и услуги” и ПК „Европейско сътрудничество, оперативни програми и партньорски 
инициативи” на основание чл.52,ал.4,т.1.и  във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет-Ябланица, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г. 
               
         На основание чл.21,ал.1,т.1. и чл.48 ал 1 от ЗМСМА  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

1. Отлага разглеждането на представеното предложение от Председател Общински 
съвет, относно промяна в персоналния състав на ПК „Бюджет и финанси, общинска 
собственост, трудова заетост, търговия и услуги” и ПК „Европейско сътрудничество, 
оперативни програми и партньорски инициативи” във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет-Ябланица, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г. за следващото 
редовно заседание на Общински съвет. 
 
        Общ брой на общинските съветници: 11 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 6 общински съветници; 
         „Против” – 5 общински съветници; 
         „Въздържали се” – няма 
 
 
         По точка 2. Предложения от Кмета на Общината: 
         По точка 2.1. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за 
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2013г. 
 
         По т. 2.1. Общински съвет прие 

      РЕШЕНИЕ 
№ 276 

гр. Ябланица, 12.02.2014г. 
 
          Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за 
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти 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. Приема представения  Отчет за състоянието на общинската собственост и за 
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2013г. 
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          Общ брой на общинските съветници: 11 
             ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 9 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир 
Марков, Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Найден Пеев, Румен 
Гаврилов, Румен  Петров 
           „Против” – 1 общински съветник - Симо Иванов 
          „Въздържали се” – 1 общински съветник - Валентина Николаева 
 
         По точка 2.2.  Приемане на Програма за управлението и разпореждането с имотите 
общинска собственост през 2014г. в Община Ябланица. 
 
         По т. 2.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 277 

гр. Ябланица, 12.02.2014г. 
 

         Относно: Приемане на Програма за управлението и разпореждането с имотите 
общинска собственост през 2014г. в Община Ябланица. 
 
         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. Приема представената Програма за управлението и разпореждането с имотите 
общинска собственост през 2014г. в Община Ябланица. 
 
         Общ брой на общинските съветници:- 11 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 10 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Драгомир Марков,  Иван Нинов, Иван Георгиев, Николай Георгиев, Найден 
Пеев, Румен Гаврилов, Румен  Петров 
           „Против” – няма  
          „Въздържали се” – 1 общински съветник - Симо Иванов 
 
 
         По точка 2.3. Приемане на бюджета на община Ябланица за 2014г 

 
         По т. 2.3. Общински съвет прие 

      РЕШЕНИЕ 
    № 278 

                                              гр. Ябланица, 12.02.2014г 
 

          Относно: Приемане на бюджета на община Ябланица за 2014г 
               

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 39, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на закона за държавния бюджет на 
Република България за 2014г., ПМС № 3 от 15.01.2014г. и Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Ябланица. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

         1. Общински съвет гр. Ябланица приема бюджета на община Ябланица за 2014 година, 
както следва: 
         1.1. Приходи в размер на                                                                                4315926 лева, 
            /съгласно приложение № 1,пр.1.1/в.т.ч. 
         1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности/ДД/ в размер на 2700948лв., 
         в.т.ч. 
         1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности                 2468992 лв. 
         1.1.1.2. Възстановени заеми                                       7192 лв. 
         1.1.1.3. Преходен остатък             240885 лв. 
         1.1.1.4. Друго финансиране                                                                              - 16121 лв. 
         1.1.2. Приходи с местен характер в размер на                                           1614978 лв. 
         1.1.2.1.   Данъчни приходи в размер на           222000 лв. 
         1.1.2.2.   Неданъчни приходи в размер на                       533335 лв. 
         1.1.2.3.   Обща изравнителна субсидия                                                             444600 лв. 
         1.1.2.4.   Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности         317500 лв. 
         1.1.2.5.   Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища         58300 лв. 
         1.1.2.6.   Възстановени заеми                                                                               18040 лв. 
         1.1.2.7.   Преходен остатък от вал.с/ка в левова равностойност                       41203 лв. 
         1.1.2.8. Друго финансиране                                                                                 -20000 лв. 
         1.2.  По разходите в размер  на                                                                     4315926 лв.       
          по    функции, групи, дейности и параграфи, съгласно  Приложения  
  № 2,2.1;2.2;2.3;2.4,2.5 и 2.6 в т.ч. 
        1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на /Пр.2.1/                  2700948 лв., 
  в.т.ч. от преходния остатък- за ф-я „Общи държавни служби”                                  1303 лв. 
                                                    за ф-я „Отбрана и сигурност”                                     23553 лв. 
                                                    за ф-я „Образование”                                                 131232 лв. 
                                                    за ф-я „Здравеопазване”                                                 5518 лв. 
                                                    за ф-я „Социално осигуряване и грижи”                    41558 лв. 
                                                    за ф-я „Култура”                                                            21600 лв. 
                     От държавни трансфери                                                                         2355448 лв. 
                      От възстановени заеми                                                                              14909 лв. 
        1.2.2. За местни  дейности в размер/пр.2.2 /                                                   1614978 лв. 
  в.т.ч.от преходния остатък: за капиталови разходи -                                                 34464 лв. 
                                                  за други дейности икономика                                         5000 лв. 
                                                  улици и тротоари                                                               244 лв. 
                                                  лихви                                                                                 1495 лв. 
         1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 
основа в размер на 0,00 лева. 
         2. Приема резерв по бюджета на община Ябланица за непредвидени и неотложни 
разходи в размер на 41020 лв., в т.ч. по чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014г. – 41020лв. 
         3. Приема поименния списък за капиталови разходи за 2014г., включително и за 
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 357689 лв., съгласно 
Приложение № 3. 
         4. Утвърждава извънбюджетните сметки, обслужващи проекти по Оперативни 
програми и фонд „Земеделие” за 2014г., съгласно Приложение № 5 
         5. Утвърждава списък на длъжностите – педагогически персонал, които имат право на 
транспортни разходи – 30.06.2014г. – Приложение № 4. 
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         6. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 5 
за педагогически персонал и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните 
разходи, като се спазват изискванията на ЗДБРБ и ПМС № 3/15.01.2014г. 
         7. Приема следните лимити за разходи: 
              7.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто от 
начислените трудови възнаграждения.  
              7.2. Определя стойност за един храноден /оклад/ за ОДЗ – до 2,10 лева и за 
ученическите столове до 2.30 лева .     
              7.3. Дава съгласие да се подпомагат разходите за погребения и лечение на социално 
слаби, самотни граждани и лица с увреждания в размер до 100 лева със заповед на кмета, 
като се спазва ПМС 3/15.01.2014година. 
              7.4.  Определя численост на персонала в местните дейности за 2014 година, както 
следва: Чистота - 2бр.; ДСП – 5 бр.; ученически столове – СОУ”В.Левски” и ОУ 
„Л.Каравелов”- 7 бр. и разходи за заплати, съгласно Приложения  № 2.3. и 2.5. 
              7.5. Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност 
„Общинска администрация„ считано от 01.01.2014г. - 45 бр. /РМС 249,т.10 от 23.04.2013г./, 
съгласно Приложение № 6, в т.ч. Малък Извор – 2бр., Орешене – 2бр., голяма Брестница – 
2бр., Дъбравата-1бр., Добревци – 2бр., Брестница – 2,5бр., Златна Панега – 2,5бр. и Ябланица 
- 29 и средства за работни заплати в размер на 314700 лева в рамките на средствата, 
предоставени по единни разходни стандарти, съгласно Приложения № 2.3;2.4;2.5. 
              7.6. Разходи за представителни цели на кмета на общината до 10000лв. и на 
Председателя на Общински съвет до 2000лв. 
         8. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз – 
Приложение № 7. 
         9. Приема Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2014-2016г. на община 
Ябланица – Приложение № 8. 
         10. Определя 8 броя второстепенни разпоредители и бюджетните им сметки, съгласно 
Приложение № 9:  
         10.1. Възлага на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които прилагат 
системата на делегирани бюджети: 
              10.1.1. Самостоятелно да се разпореждат с утвърдените по бюджета средства. 
              10.1.2. Да извършват компенсирани промени на утвърдените по бюджетите им 
разходи. 
              10.1.3. да определят индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците 
в рамките на утвърдената численост. 
              10.1.4. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи 
по системата на делегираните бюджети да реализират собствени приходи от такси, цени на 
услуги и управление на общинска собственост. 
              10.1.5. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата 
на делегираните бюджети да коригират служебно през 2014г. с постъпилите над планираните 
собствени приходи, приходната и разходната част по съответните дейности по бюджета си. 
              10.1.6. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата 
на делегираните бюджети да уведомят ежемесечно първостепенния разпоредител за 
направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените директни 
трансфери от други бюджети. 
         11. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2014г. в размер на 
25000лв. и 5400лв. просрочени задължения, които да се разплатят до 31.03.2014г. 
         12. Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетните сметки и 
фондове за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни 
безлихвени заеми от бюджетната сметка при наличие на свободен финансов ресурс и 
спазване на нормативните изисквания – чл. 126 от Закона за публичните финанси. 
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              12.1. Във всички останали случаи при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми кметът на общината внася предложение за предоставянето им по 
решение на Общински съвет. 
         13. Определя максимален размер на дълга: 
              13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014г. – 0,00лв.  
              13.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2014г. – 0,00лв. 
              13.3. максимален размер на общински гаранции в края на 2014г. – 0,00 лв. и 
максимален размер на общинския дълг в края на 2014г. – 747512 лв. 
         14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2014г. в размер до 5 % от средногодишния размер на разходите за 4 
години назад. 

         15. -„Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2014 година в размер до 30% от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години. 
         16. възлага на Кмета на общината: 
              16.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на 
дарителя, донора. 
              16.2. Да информира двумесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, 
размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени 
задължения в размер над 5 % , спрямо общите приходи, както и за просрочените вземания и 
да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 
              16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечие и да утвърди 
разпределението на одобрените средства”.               

   16.4. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и по-
нискостепенни разпоредители с бюджети и изготви правила за управление на бюджетните 
средства в учебните заведения, прилагащи системата на делегираните бюджет,с изключение 
на тези да бъдат приети с решение на Общински съвет. 
              16.5. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители в 
рамките на общия приет бюджет, както да ограничава или спира финансиране на бюджетни 
звена и на субсидираните дейности по бюджета при нарушаване на бюджетната  и финансова 
дисциплина и разписаните правила в Системата за финансово управление и контрол. 
              16.6. Да предлага на общинския съвет да се прехвърлят средства от един вид разход 
в друг вид разход в делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за 
делегирана от държавата дейност по образование, при условие, че не се нарушават 
стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност”. 

16.7. Да предлага на общински съвет да се прехвърлят средства от един вид 
разход в друг вид разход в частта за местни дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общият размер 
на разходите. 
              17. При спазване на общия размер на бюджета и при условия разрешени от 
законодателството, дава следните правомощия на кмета на общината: 
              17.1. Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС, по 
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план за развитие. 
              17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти. 
              17.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените 
годишни цели на общината в съответствие с общинския план за развитие. 
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              17.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 
отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ 
орган и на Министерство на финансите. 
              17.5. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в 
тримесечните отчети и обяснителни записки към тях. 
              18. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за 
местни дейности в размер на 95 % - 422370 лв., както следва: ОДЗ Райна Княгиня” – 
55000лв.; ДСП – 50000лв.; ученически столове – 94500лв.; издръжка Общинска 
администрация и кметства – 222870лв. 

 19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 
бюджет да разработят и представят в срок до 15.03.2014 година конкретни мерки за 
изпълнение на приетия от общински съвет бюджет и гарантиране спазването на 
бюджетната дисциплина, по начин и форма, възложени им от кмета на общината.  
  20. Организациите, субсидирани от бюджета на общината, отчитат и доказват 
пред община Ябланица целесъобразността на извършените разходи, съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.До 
един месец след изразходването на отпуснатите средства, финансираната организация 
внася в деловодството на община Ябланица финансов отчет, с придружително писмо до 
кмета на общината с копие до председателя на ОбС. Организациите,които не са отчели 
предоставените им средства от бюджета на общината до един месец след изразходването 
им, не се допускат за субсидиране през следващата календарна година. 

21.1. Да публикува бюджета на интернет-страницата на общината в срок до 10 
дни след приемането му от общинския съвет. 

21.2. Да предостави бюджета на общината на Сметна палата и Министерство на 
финансите в срок до един месец след приемането му.   
        
         Общ брой на общинските съветници: 12 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 7 общински съветници - Владимир Василев, Иван Нинов, Иван Георгиев, 
Николай Георгиев, Румен Гаврилов, Румен Петров, Найден Пеев 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – 5 общински съветници - Бисер Георгиев, Валентина Николаева, 
Драгомир Марков, Иван Иванов, Симо Иванов  
 
 
         По точка 2.4. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска 
собственост, находящи се в  гр. Ябланица 
 
         По т. 2.4 . Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 279 

                                                      гр. Ябланица, 12.02.2014г 
 
         Относно: Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост, 
находящи се в  гр. Ябланица. 
 
         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 от ЗОС. 
                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
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         1. Одобряване на експертна пазарна оценка, относно извършване на разпоредителни 
сделки с поземлени имоти – общинска собственост: 
              1.1. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 099135 с площ от 
1,853 дка с начин на трайно ползване „ливада”, категория ІХ, в землището на гр. Ябланица, 
мест. „Девеття дола”, актуван с АОС № 1501/11.12.2013г., като първоначална в публичния 
търг с тайно наддаване в размер на 280 /двеста и осемдесет/ лв.  на дка без ДДС;  
              1.2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 099136 с площ от 
4,757 дка с начин на трайно ползване „ливада”, категория ІХ, в землището на гр. Ябланица, 
мест. „Девеття дола”, актуван с АОС № 1500/11.12.2013г., като първоначална в публичния 
търг с тайно наддаване в размер на 280 /двеста и осемдесет/ лв.  на дка без ДДС;  
         2. Открива процедура по продажба чрез: 
              2.1. Публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 099135 с площ от 1,853 
дка с начин на трайно ползване „ливада”, категория ІХ, в землището на гр. Ябланица, мест. 
„Девеття дола”, актуван с АОС № 1501/11.12.2013г. 
              2.2. Публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 099136 с площ от 4,757 
дка с начин на трайно ползване „ливада”, категория ІХ, в землището на гр. Ябланица, мест. 
„Девеття дола”, актуван с АОС № 1500/11.12.2013г. 
         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. 
 
         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, , Николай 
Георгиев,  Румен Гаврилов,  Румен Петров,Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 2.5. Предложение от Кмета на Общината, относно процедура за допускане 
изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 
/ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот № 037237, мест. „Голяма гора”, землището на гр. Ябланица. 
 
         По т. 2.5. Общински съвет прие 
                                                                      РЕШЕНИЕ 

№ 280 
гр. Ябланица, 12.02.2014г. 

      
         Относно: Процедура за допускане изработване на проект за подробен устройствен план 
– план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот № 037237, мест. „Голяма 
гора”, землището на гр. Ябланица.  
         
         На основание чл. 21, ал. 1, 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 изменение на подробен устройствен план – 
план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, засягащ поземлен имот № 037237, мест. 
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«Голяма гора», землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица във връзка с промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 
         2. Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване /ПУП-ПРЗ/, засягащ поземлен имот № 037237, мест. «Голяма гора», 
землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица. Целта на проекта за ПУП-ПРЗ е обособяване на 
един нов урегулиран поземлен имот І-037237, «Голяма гора», землището на гр. Ябланица, 
като регулационните линии на новообразувания урегулиран поземлен имот да съвпадат с 
имотните граници. Осигуряването на транспортен достъп до новообразувания урегулиран 
поземлен имот І-037237, «Голяма гора», землището на гр. Ябланица  се осъществява от 
югозапад откъм общински поземлен имот с № 000458, собственост на община Ябланица  
Отреждането на новообразувания урегулиран поземлен имот І-037237 е «За крайпътен 
обслужващ комплекс, бензиностанция, газостанция и обслужваща сграда». Да се спазят  
градоустройствените показатели за устройствена зона за обществено обслужване. 
Основното застрояване ще бъде разположено свободно. Външните и вътрешни линии на 
зстрояване са ограничителни, като към страничните регулационни линии са отдръпнати на 5 
метра. 
         3. Възлага на дирекция ССПТСУОСЕ при Общинска администрация да извърши 
проверка  и да бъде изяснен статута на общински поземлен имот № 000458, селски път 
минаващ през него и границите му с частните имоти. 
         4. 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, , Николай 
Георгиев,  Румен Гаврилов,  Румен Петров,Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
         По точка 3. Питания, мнения, разни. 
         По точка 3.1. Писмо с изх. № АК-01-5/17.01.2014г. от Областен управител Ловеч, 
относно отмяна на т. 2 от Решение № 261/19.12.2013г. на Общински съвет – Ябланица. 
 
         По т. 3.1. Общински съвет прие 
                                                                      РЕШЕНИЕ 

№ 281 
гр. Ябланица, 12.02.2014г. 

 
         Относно: Писмо с изх. № АК-01-5/17.01.2014г. от Областен управител Ловеч, относно 
отмяна на т. 2 от Решение № 261/19.12.2013г. на Общински съвет – Ябланица. 
 
         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 във 
връзка с Писмо с изх. № АК-01-5/17.01.2014г. от Областен управител Ловеч. 
 
                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 

РЕШИ: 
 
1. Отменя т.2 от Решение № 261/19.12.2013 г. на ОбС, обективирано в Протокол № 32  

 2. Изменя текста на т.1 от Решение № 261/19.12.2013 г. на ОбС, обективирано в 
Протокол № 32   както следва: Предоставя за безвъзмездно ползване помещения – публична 
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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 № 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., като в договора бъде включена клауза, началника на 
Общинска служба по земеделие –гр.Тетевен да има приемно време в ИРМ-гр.Ябланица два 
пъти седмично с цел бързо, безпрепятствено и качествено обслужване на гражданите и 
юридическите лица от общината. 
 Мотиви: Дейността, структурата и организацията на работа на ОД „Земеделие”-
Ловеч са уредени в Устройствения правилник на областните дирекции земеделие , издаден от 
Министерството на земеделието и храните и в сила от 26.01.2010г. В чл.3, ал.3,т.3 на този 
правилник е записано, че директора на ОДЗ „ръководи, координира и контролира дейността 
на териториалните звена- общинските служби по земеделие”, а в чл.24, ал.2,се казва „При 
осъществяване на контролни дейности със Заповед на директора на областна дирекция 
служителите на дирекцията осъществяват правомощията си по утвърден от директора или 
упълномощено от него длъжностно лице график с цел предотвратяване или пресичане на 
нарушенията.Предвид гореизложеното смятаме, че включването на допълнителна клауза в 
договора за безвъзмездно отдаване на помещения – общинска собственост на ИМР на 
Общинска служба по земеделие гр. Тетевен с цел бързо, безпрепятствено и качествено 
обслужване на гражданите и ЮЛ от община Ябланица по отношение на административните 
услуги, които се предоставят от службата(изготвяне на скици на имоти, изработване на 
скица-проект за разделяне или съединяване на имоти, трасиране и/или заснемане и 
координиране на границите на имотите, въвеждане на промени в регистрите на имотите и 
собствениците, издаване на препис от Решение на ОСЗ, заверяване/презаверяване на скица 
на имот, удоверение за харектеристика на имоти за определяне на данъчна/пазарна оценка и 
т.н.)  е съвсем резонно. 
 
         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, , Николай 
Георгиев,  Румен Гаврилов,  Румен Петров,Симо Иванов; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма 
            

По точка. 3.2. Писмо с изх. № АК-01-7/2 от 30.01.2014г. на Областен управител 
Ловеч 
          г-н Румен Гаврилов-председател ОбС-представи точката и внесе яснота, защо е   
включил това писмо от Областен управител на Област Ловеч в дневния ред на днешното 
заседание на ОбС. Подчерта,че въпреки смехотворно звучащите основания- „Единствено с 
цел ясен критерий и прозрачност” е решил да изпрати на областния управител на случаен 
принцип няколко заповеди на кмета на община Ябланица за участие на общински съветници 
в комисии по провеждането на търгове и конкурси и комисии за провеждане на процедура за 
предоставяне на концесии, съобразявайки се разбира се с изискванията на & 121 от ЗПФ. 
Заяви, че  писмени питания няма постъпили и даде думата за устни такива. Тъй като такива 
нямаше отправени, г-н Румен Гаврилов-председател ОбС  закри заседанието на Общински 
съвет Ябланица поради изчерпване на дневния ред. 
 
 
         Румен Гаврилов: /п/ 
         Председател Общински съвет 

 


