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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 31 
 
         Днес 12.12.2013г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. 
Ябланица. 
         Присъстваха 11 общински съветници. С телефонно обаждане за отсъствие г-жа 
Валентина Николаева-общ.съветник и г-н Иван Георгиев-общ.съветник.  
         Общински съвет прие да работи по следния  
 

Дневен ред 
 

         1. Докладна от Кмета на Общината, относно обсъждане и приемане на Общински план 
за развитие на Община Ябланица 2014 – 2020г. 
         2. Питания, мнения, разни. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 1. Докладна от Кмета на Общината, относно обсъждане и приемане на 
Общински план за развитие на Община Ябланица 2014 – 2020г. 
          
         По т. 1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 243 

гр. Ябланица, 12.12.2013г. 
 
         Относно: Докладна от Кмета на Общината, относно обсъждане и приемане на 
Общински план за развитие на Община Ябланица 2014 – 2020г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за 
регионалното развитие, чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното 
развитие 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Приема Общински план за развитие на Община Ябланица 2014 – 2020г. 
         2. Общинският план за развитие на Община Ябланица 2014-2020г. и решението на 
Общински съвет да се публикуват на страницата на Общината в интернет. 
         МОТИВИ: Общинския план за развитие е основен документ на Общината за 
стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие. С него са определени 
средносрочните цели и приоритети за развитие, като са отчетени специфичните 
характеристики и потенциалът на общината, и стратегическите насоки за разработване на 
целите и приоритетите за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие. 
Действието на Общински план за развитие започва от 01.01.2014г. и приключва на 
31.12.2020г. 
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         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир 
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен 
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Против” –  няма; 
         „Въздържали се” –  няма 
 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – изрази мнение, че Община Ябланица е една от 
малкото общини с висок % на изпълнение на ОПР 2007-2013г. и пожела на всички ОПР 
2014-2020г. да бъде също толкова ползотворен. 
 
         По точка 2. Питания, мнения, разни. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма 
постъпили.  
         г-н Румен Петров-общ.съветник – направи предложение председателя на Общински 
съвет да проучи възможността общинските съветници да получат коледна премия, в размер 
на 200-250лв., по повод добре свършената работа до момента. Изрази мнение, че с тази 
промяна, която бе направена в закона, общинските съветници бяха ощетени.  
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – пое ангажимент да поучи възможността, като 
предположи, че кмета на общината също ще даде становище по този въпрос. 
 
          Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри 
заседанието на Общински съвет Ябланица. 
 
 
 
 
 
 
          Румен Гаврилов: /п/ 
         Председател Общински съвет 


