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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА

ПРОТОКОЛ № 1

         Днес 09.11.2011г. от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация се проведе първо заседание на Общински съвет
гр. Ябланица.
         Присъстваха 13 общински съветници: Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов.
         Присъстващи кметове: Иван Цаков-кмет на община Ябланица, г-н Венцислав Ватков-
кмет кметство с. Брестница, г-н Галин Георгиев-кмет кметство с. Златна Панега, г-н Йордан
Йорданов-кмет кметство с. Добревци.
         Официални гости: г-жа Ваня Събчева – областен управител Ловеч, г-жа Венка
Георгиева, г-н Николай Нинов, г-н Цветан Стайков-н-к РУ МВР, г-н Иван Йотов-н-к РСБЗН,
г-н Христо Василев-секретар читалище „Наука 1901”, колектив на ОбА Ябланица,
представители на регионални медии.

         Химн на Република България
         Химн на Европейския съюз

         Заседанието на Общински съвет Ябланица откри г-жа Ваня Събчева – областен
управител.

Дневен ред на заседанието

         1. Избор на комисия за избор на председател на Общински съвет Ябланица.
         2. Избор на председател на Общински съвет Ябланица.
         3. Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за дейността на Общински
съвет Ябланица

         На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация г-жа Ваня Събчева-областен управител пристъпи към заклеване на
новоизбраните: кмет на община Ябланица, общински съветници и кметове на кметства.

" Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите
на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от
община Ябланица и да работя за тяхното благоденствие."

         След полагане на клетвата се пристъпи към подписване на клетвените декларации.

         Приветствено слово от г-жа Събчева към общинските съветници, кмет на община и
кметове на кметства.

         Предаване символите на Община Ябланица – ключа на града и огърлицата-
символизираща местната власт от г-жа Ваня Събчева-областен управител на г-н Иван Цаков-
кмет на община Ябланица.
         С това всички процедури по встъпване в правомощия на Общинския съвет и кмет на
община Ябланица, мандат 2011-2015 година, са изпълнени. Общинските съветници са в
правомощията си да вземат решения съгласно Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
         По традиция първото заседание се води от най-възрастния сред общинските съветници.
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         В състава на новоизбрания Общински съвет на община Ябланица това е Иван Нинов
Вулев, на когото г-жа Събечва предостави думата.

         г-н Иван Нинов-доайен на ОбС – отбеляза, че пристъпват към първа точка от дневния
ред на първото заседание на Общински съвет

По точка 1. Избор на комисия за избор на председател на Общински съвет Ябланица.
         г-н Иван Нинов – уважаеми дами и господа общински съветници, на основание чл. 24,
ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинския съвет
избира от своя състав  Председател ОбС, като изборът се провежда с тайно гласуване. За
избран се смята кандидата, получил повече от половината от общия брой на съветниците, т.е.
7.  Преди обаче да пристъпят към избора на председател,  трябва да изберат Комисия за
провеждане на избора. Предложи нейния състав да се състои от 3-ма души. Даде думата за
предложения.
         г-н Николай Георгиев-общ.съветник – предложи в състава на комисията по избора да
влязат: Владимир Василев – председател, Бисер Георгиев и Пламен Ралчовски членове.

         Обявена процедура „Гласуване” за приемане на предложението направено от г-н
Николай Георгиев-общ.съветник.

         По т.1 Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 1
гр. Ябланица, 09.11.2011г.

         Относно: Избор на комисия за избор на председател на Общински съвет Ябланица.

         На основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА

РЕШИ:

         1. Общински съвет избира Комисия за избор на председател на Общински съвет
Ябланица в състав от 3-ма души, както следва:
              1.1. Владимир Василев – председател.
              1.2. Бисер Георгиев – член.
              1.3. Пламен Ралчовски – член.

ГЛАСУВАЛИ:
         „За” – 13 общински съветници
         „Против” – няма;
         „Въздържали се” – няма.

         г-н Иван Нинов – моля, комисията да поеме своите функции.
         г-н Владимир Василев-председател на комисията – разясни начина на гласуване за
избор на председател на ОбС. Даде думата за предложения.
         г-н Иван Георгиев-общ.съветник – предложи за председател ОбС да бъде избран г-н
Румен Гаврилов. Мотивира предложението си.
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         Тъй като други предложения за председател ОбС не бяха направени г-н Владимир
Василев обяви 15 минути почивка, докато Комисията по избора подготви бюлетините за
гласуване.

         /След почивката/

         г-н Владимир Василев-председател на комисията – уточни, че продължават работа и
пристъпват към избор на председател на ОбС. Прикани всеки от общинските съветници да
даде своя глас по реда на вписване в присъствения лист на днешното заседание.

         Премина се към избор на Председател на ОбС.
         След приключване на гласуването и обработване на резултатите, комисията по избора
състави протокол и председателя на комисията обяви резултатите от гласуването.
         г-н Владимир Василев-председател на комисията – обяви, че са гласували 13 общински
съветници и със седем гласа за Председател Общински съвет Ябланица е избран Румен
гаврилов Рашков.

         г-н Иван Нинов – обяви процедура „Гласуване” за приемане на направения избор –
председател Общински съвет Ябланица да бъде г-н Румен Гаврилов Рашков.

         По т.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 2
гр. Ябланица, 09.11.2011г.

         Относно: Избор на председател на Общински съвет Ябланица.

         На основание чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА

РЕШИ:

         1. За Председател на Общински съвет Ябланица избира г-н Румен Гаврилов Рашков.

ГЛАСУВАЛИ:
         „За” – 7 общински съветници;
         „Против” – 6 общински съветници;
         „Въздържали се” – няма.

         г-н Иван Нинов предаде ръководството на новия председател на Общински съвет.
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – благодари за гласуваното доверие и отправи
приветствие към общинските съветници, кмет на общината и кметовете на кметства. Уточни,
че пристъпват към точка 3. от настоящия дневен ред.

По точка 3. Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за дейността на
Общински съвет Ябланица
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – предложи състава на Временната комисия за
изготвяне на проекта за Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинска администрация да е от 3-ма души.  Даде думата за
предложения.
         г-н Найден Пеев-общ.съветник – предложи в състава на Временната комисия да влязат:
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         - Румен Гаврилов – като председател
         - Владимир Василев – като член
         - Драгомир Марков – като член.
         г-н Драгомир Марков-общ.съветник – направи отвод като член на Временната комисия.
         г-н Иван Георгиев-общ.съветник – предложи на мястото на Драгомир Марков да влезе
Николай Георгиев.

         Обявена процедура „Гласуване” за приемане на предложението за състав на
Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодейстивето му с Общинска администрация.

         По т.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ

№ 3
гр. Ябланица, 09.11.2011г.

         Относно: Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за дейността на
Общински съвет Ябланица

         На основание чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА

РЕШИ:

         1. Общински съвет избира Временна комисия за за изработване на проект на Правилник
за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодейстивето му с Общинска
администрация в състав:
              1.1. Румен Гаврилов – председател.
              1.2. Владимир Василев – член
              1.3. Николай Георгиев – член.

ГЛАСУВАЛИ:
         „За” – 13 общински съветници
         „Против” – няма;
         „Въздържали се” – няма.

         г-н Румен Петров-общ.съветник – отправи приветствено слово към общинските
съветници, кмет на община и кметове.

         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – уточни, че поради изчерпване на дневния ред
закрива заседанието на Общински съвет Ябланица.

Румен Гаврилов:
Председател Общински съвет

Протоколчик:
Цветомира Петрова
Ст. експ. „ВО и техн. об-не ОбС”
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