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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА

ПРОТОКОЛ № 2

         Днес 17.11.2011г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
         Присъстваха 13 общински съветници.
         Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.
         Процедура „Гласуване” за приемане на проекта за дневен ред.

         Общински съвет прие да работи по следния

Дневен ред

         1. Определяне броя и състава  на постоянните комисии към Общински съвет Ябланица
на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.
         2. Избор на заместник-председател на Общински съвет на основание чл. 24, ал. 2 от
ЗМСМА.
         3. Писмо с изх. № АК-01-48/28.10.2011г. от Областен управител Ловеч, относно
преразглеждане на Решение № 415/13.10.2011г. на Общински съвет Ябланица, на основание
чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.
         4. Предложения от Кмета на общината:
              4.1. Определяне на представителите на Община Ябланица в общото събрание на
Национално сдружение на общините в РБългария - гр. София и в Регионално сдружение
„Централна Стара планина” - гр. Габрово.
              4.2.  Избор на местна комисия по чл.  8,  ал.  2  от Закона за уреждане на жилищните
въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
              4.3. Избор на представител на Общински съвет Ябланица в Областен съвет за
развитие на област Ловеч.
         5. Питания, мнения, разни.

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

По точка 1. Определяне броя и състава  на постоянните комисии към Общински съвет
Ябланица на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

         По т. 1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ

 № 4
гр. Ябланица, 17.11.2011г.

         Относно: Определяне броя и състава на постоянните комисии към Общински съвет
Ябланица на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 47 и чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА

РЕШИ:

І. Създава следните постоянни комисии към Общински съвет:
         1. Създава Постоянна комисия „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова
заетост, търговия и услуги” в състав от 5 общински съветници.
         2. Създава Постоянна комисия „Европейско сътрудничество, оперативни програми и
партньорски инициативи” в състав от 5 общински съветници.
         3. Създава Постоянна комисия „Териториално развитие, строителство, селско и горско
стопанство, транспорт, опазване на околната среда” в състав от 5 общински съветници.
         4. Създава Постоянна комисия „Обществен ред, законност, АПОН, борба със спекулата
и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани” в състав от 5
общински съветници.
         5. Създава Постоянна комисия „Образование, култура, здравеопазване, социални
грижи, спорт и туризъм” в състав от 5 общински съветници
         6. Създава Постоянна комисия „Предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси” в състав от 5 общински съветници

ІІ. Избира председатели и определя персоналния състав на постоянните комисии
към Общински съвет:
         1. Избира за Председател на Постоянната комисия „Бюджет и финанси, общинска
собственост, трудова заетост, търговия и услуги” - г-н Иван Георгиев.
         1.1. Определя персоналния състав на Постоянната комисия “Бюджет и финанси,
общинска собственост, трудова заетост, търговия и услуги”, както следва:
              1. Иван Нинов
              2. Найден Пеев
              3. Румен Гаврилов
              4. Симо Иванов

         2. Избира за Председател на Постоянната комисия „Европейско сътрудничество,
оперативни програми и партньорски инициативи” – г-н Николай Георгиев.
         2.1. Определя персоналния състав на Постоянната комисия „Европейско
сътрудничество, оперативни програми и партньорски инициативи”, както следва:
              1. Владимир Василев
              2. Драгомир Марков
              3. Пламен Ралчовски
              4. Румен Гаврилов

         3. Избира за Председател на Постоянната комисия „Териториално развитие,
строителство, селско и горско стопанство, транспорт, опазване на околната среда” – г-н
Найден Пеев.
         3.1. Определя персоналния състав на Постоянната комисия „Териториално
развитие, строителство, селско и горско стопанство, транспорт, опазване на околната
среда”, както следва:
              1. Бисер Георгиев
              2. Драгомир Марков
              3. Иван Георгиев
              4. Николай Георгиев
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         4. Избира за Председател на Постоянната комисия „Обществен ред, законност, АПОН,
борба със спекулата и корупцията, безопасност на движението, молби и жалби на граждани”
– г-н Иван Нинов.
         4.1. Определя персоналния състав на Постоянната комисия „Обществен ред,
законност, АПОН, борба със спекулата и корупцията, безопасност на движението,
молби и жалби на граждани”, както следва:
              1. Владимир Василев
              2. Драгомир Марков
              3. Иван Иванов
              4. Николай Георгиев

         5. Избира за Председател на Постоянната комисия „Образование, култура,
здравеопазване, социални грижи, спорт и туризъм” – г-н Владимир Василев.
         5.1. Определя персоналния състав на Постоянната комисия „Образование, култура,
здравеопазване, социални грижи, спорт и туризъм”, както следва:
              1. Бисер Георгиев
              2. Валентина Николаева
              3. Найден Пеев
              4. Пламен Ралчовски

         5. Избира за Председател на Постоянната комисия „Предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси” – г-н Пламен Ралчовски.
         5.1. Определя персоналния състав на Постоянната комисия „Предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси”, както следва:
              1. Бисер Георгиев
              2. Иван Иванов
              3. Иван Нинов
              4. Румен Гаврилов

По точка 2. Избор на заместник председател на ОбС гр. Ябланица на основание чл. 24,
ал. 2 от ЗМСМА.

         По т. 2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ

 № 5
гр. Ябланица, 17.11.2011г.

         Относно: Избор на заместник председател на ОбС гр. Ябланица на основание чл. 24, ал.
2 от ЗМСМА.
         На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА

РЕШИ:

         1. Избира за заместник председател на Общински съвет Ябланица г-н Иван Петков
Георгиев.
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ГЛАСУВАЛИ:
         „За” – 7 общински съветници;
         „Против” – няма;
         „Въздържали се” – 1 общински съветник.

По точка 3. Писмо с изх. № АК-01-48/28.10.2011г. от Областен управител Ловеч,
относно преразглеждане на Решение № 415/13.10.2011г. на Общински съвет Ябланица, на
основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.

         По т.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ

 № 6
гр. Ябланица, 17.11.2011г.

         Относно: Писмо с изх. № АК-01-48/28.10.2011г. от Областен управител Ловеч, относно
преразглеждане на Решение № 415/13.10.2011г. на Общински съвет Ябланица, на основание
чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.

         На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2
от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА

РЕШИ:

         1. Потвърждава свое Решение № 415/13.10.2011г., относно приемане на проект за
изменение на карта възстановена собственост в землището на гр. Ябланица, като дава
съгласие да бъде извършена промяна на границите между наследствен имот № 081100 –
собственост на Венета Михайлова Симеонова от гр. Ябланица и имот № 000125,
представляващ дере – публична общинска собственост, намиращи се в мест. «Гоев кат» гр.
Ябланица като от имот № 081100 се придават 193,41 кв.м. към имот № 000125, а от имот №
000125 се придават 587,77 кв.м. към проектен имот № 081195, съгласно скица-проек и
геодезична снимка.

         2. Възлага на Кмета на общината да проведе всички законни процедури за
извършванена промяна на границата между двата имота.

ГЛАСУВАЛИ:
         „За” – 9 общински съветници – Владимир Василев, Драгомир Марков, Иван Нинов,
Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов,
Румен Петров.
         „Против” – няма;
         „Въздържали се” – няма.

По точка 4. Предложения от Кмета на общината:
         По точка 4.1. Определяне на представителите на Община Ябланица в общото събрание
на Национално сдружение на общините в РБългария - гр. София и в Регионално сдружение
„Централна Стара планина” - гр. Габрово.

         По т.4.1. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
 № 7

гр. Ябланица, 17.11.2011г.

         Относно: Определяне на представителите на Община Ябланица в общото събрание на
Национално сдружение на общините в РБългария - гр. София и в Регионално сдружение
„Централна Стара планина” - гр. Габрово.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА

РЕШИ:

         1. Определя за делегати на Община Ябланица в Общото събрание на „Национална
сдружение на общините в РБ” гр. София, както следва:
              1.1. Кмета на Община Ябланица – инж. Иван Цаков.
              1.2. Председателя на Общински съвет Ябланица – д-р Румен Гаврилов.

         2. Определя трима представители на Община Ябланица в Общото събрание на РСО
„Централна Стара планини” гр. Габрово, както следва:
              2.1. Кмета на Община Ябланица – инж. Иван Цаков.
              2.2. Председателя на Общински съвет Ябланица – д-р Румен Гаврилов
              2.3. Секретаря на Община Ябланица – г-н Ивелин Йошев.

ГЛАСУВАЛИ:
         „За” – 9 общински съветници – Владимир Василев, Драгомир Марков, Иван Нинов,
Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов,
Румен Петров.
         „Против” – няма;
         „Въздържали се” – няма.

По точка 4.2. Избор на местна комисия по чл.  8,  ал.  2  от Закона за уреждане на
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

         По т.4.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ

 № 8
гр. Ябланица, 17.11.2011г.

         Относно: Избор на местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните
въпроси на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове.

         На основание чл.8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с писмо с изх. № ІІ-
1305/07.11.2011г. на Национален копменсационен жилищен фонд към Министерски съвет гр.
София

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА

РЕШИ:
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         1. Избира местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове при община Ябланица в състав от 5
човека, както следва:
              Председател: Ивелин Съйков Йошев – секретар ОбА Ябланица.
              Членове:        инж. Ваня Петкова Иванова – директор Дирекция „ССПТСУОС”
                                     инж Людмила Николаева Стоянова – гл.специалист ТСУ
                                     Драгомир Якимов Марков – общински съветник
                                     Владимир Николаев Василев – общински съветник

ГЛАСУВАЛИ:
         „За” – 9 общински съветници;
         „Против” – няма;
         „Въздържали се” – няма.

По точка 4.3. Избор на представител на Общински съвет Ябланица в Областен съвет за
развитие на област Ловеч.

         По т.4.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ

 № 9
гр. Ябланица, 17.11.2011г.

         Относно: Избор на представител на Общински съвет Ябланица в Областен съвет за
развитие на област Ловеч.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 3 и ал. 6 от Правилника
за прилагане на закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА

РЕШИ:

         1. Избира за представител на Общински съвет Ябланица в Областен съвет за развитие
Ловеч – д-р Румен Гаврилов Рашков – председател Общински съвет.

         2. При отсъствие на титуляра Общински съвет Ябланица да се представлява от Иван
Петков Георгиев – заместник-председател ОбС.

ГЛАСУВАЛИ:
         „За” – 9 общински съветници;
         „Против” – няма;
         „Въздържали се” – няма.

По точка 5. Питания, мнения, разни.
         Отношение взеха:
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че писмени питания до момента няма
постъпили. Даде думата на устни такива.
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         Мнение по различни теми изразиха: г-н Владимир Василев-общ.съветник, г-н Иван
Нинов-общ.съветник,  г-н Иван Георгиев-общ.съветник,  г-н Румен Петров-общ.съветник, г-н
Румен Гаврилов-председател ОбС, г-н Иван Георгиев-общ.съветник, г-н Николай Георгиев-
общ.съветник, г-н Иван Цаков-кмет на общината.

         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – уточни, че поради изчерпване на дневния ред
закрива заседанието на Общински съвет Ябланица. Благодари на всички присъстващи
общински съветници  и пожела ползотворната работа през мандата.

Румен Гаврилов: /п/
Председател Общински съвет
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