ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 5
Днес 04.01.2012г. от 09.00 часа Общински съвет гр. Ябланица на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА, чл. 61, чл. 63 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 20112015г. проведе извънредно заседание, което се разгледа:
1. Предложение от Кмета на Общината, относно одобряване на ПИПУП – ПРЗ /проект
за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/,
представляващ частично изменение на застроителния и регулационен план /ЧИЗРП/, засягащ
имот № 042074 и УПИ /урегулиран поземлен имот/ І-065, кв.116 по плана на град Ябланица,
отреден за „ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ”.
На извънредното заседание присъстваха 13 общински съветници.
Присъстваха още: г-н Иван Цаков-кмет на общината и г-жа Цветелина Петкова –н-к
отдел „ТСУОСЕ”
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – представи предложението и даде думата на г-жа
Цветелина Петкова-н-к отдел „ТСУОСЕ”
г-жа Цветелина Петкова-н-к отдел „ТСУОСЕ” – уточни, че спешността на това
предложение е свързано с Предварителен договор за присъединяване на обекти на
потребители към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България”
АД, с който те променят мястото на захранване на площадката, на която ще бъде изградена
пречиствателната станция. Това налага спешно процедиране на ПУП с парцеларен план на
новото електротрасе.
г-н Иван Цаков-кмет на общината – поясни, че новият ПУП е разгледан и одобрен на
заседание на ОЕСУТ. съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация заседанието на Общински съвет е законно. Представи проекта за дневен ред.
Даде думата за мнения, предложения по така представения проект за дневен ред.
г-жа Цветелина Петкова-н-к отдел „ТСУОСЕ” - Допълни, че поради промени в ЗУТ при
одобряване на ПУП се изисква вече и решение на Общински съвет.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник – предложи, да преминат към процедура „Гласуване”
за приемане на предложението, като тя се проведе на основание чл. 88, ал. 4, т. 3 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС – „Гласуване чрез саморъчен подпис”.
Процедура „Гласуване” за приемане предложението на г-н Иван Георгиевобщ.съветник процедурата за приемане предложението на кмета на общината да се проведе
на основание чл. 88, ал. 4, т. 3 „Саморъчно подписване, като всеки съветник поставя подписа
си в една от колоните със „за”, „против” или „въздържал се” на съставения по азбучен ред
списък, който е неразделна част от протокола на заседанието на ОбС”.
Общински съвет прие
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ
1. Общински съвет приема процедурата „Гласуване” да се проведе на основание чл. 88,
ал. 4, т. 3 „Саморъчно подписване, като всеки съветник поставя подписа си в една от
колоните със „за”, „против” или „въздържал се” на съставения по азбучен ред списък, който
е неразделна част от протокола на заседанието на ОбС”.
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ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – уточни, че преминават към процедура
„Гласуване” на основание чл. 88, ал. 4, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за
мандат 2011-2015г. за приемане предложението за решение на кмета на общината.
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 30
гр. Ябланица, 04.01.2012г.
Относно: Одобряване на ПИПУП – ПРЗ /проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване/, представляващ частично изменение на
застроителния и регулационен план /ЧИЗРП/, засягащ имот № 042074 и УПИ /урегулиран
поземлен имот/ І-065, кв.116 по плана на град Ябланица, отреден за „ГРАДСКА
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Протокол №
9/29.12.2011г. на Общински експертен съвет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Одобрява Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване /ПИПУП-ПРЗ/, представляващ частично изменение на застроителния и
регулационен план /ЧИЗРП/ на имот № 042074-представляващ довеждаща улица и УПИ І065, кв.116 по плана на гр. Ябланица, отреден „ЗА ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ” находящи се в местност „Цигански бряг” гр. Ябланица, както и на елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – външно
електрозахранване на УПИ І-065, кв.116.
2. Възлага на Кмета на общината да изпрати решението в 7-дневен срок за обнародване
в "Държавен вестник".
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

Румен Гаврилов: /п/
Председател Общински съвет
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