ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 6
Днес 26.01.2012г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 12 общински съветници.
Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.
Общински съвет прие да работи по следния
Дневен ред
1. Анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр. Ябланица за времето от
01.01.2011г. – 31.12.2011г.
2. Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на
населението» гр. Ябланица през 2011г.
3. Отчетен доклад за дейността на Местна комисия «Борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни» - Ябланица през 2011г.
4. Заповед № РД-07-5/10.01.2012г. на Областен управител Ловеч.
5. Питания, мнения, разни.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – отбеляза, че преди да започнат работа ще
направи две съобщения. На днешното заседание кметовете не присъстват поради сложната
зимната обстановка – ниска температура и обилен снеговалеж. В телефонен разговор с всеки
от тях ги е помолил да останат по места и да наблюдават ситуацията. Не е фатално, че няма
да присъстват на днешното заседание на ОбС. На 24.01.2012г. с вх. №09-20 е постъпило
писмено питане от група общински съветници – г-н Симо Иванов, г-н Иван Иванов, г-жа
Валентина Николаева и г-н Бисер Георгиев. На другия ден е постъпил и отговор от кмета на
общината в писмен вид, без това да е изрично изискано от вносителите на питането. Обърна
се към г-н Симо Иванов-общ.съветник и попита съгласни ли са вносителите отговора да бъде
разгледан на това заседание или да го разгледат на следващото заседание на ОбС както е по
Правилник?
г-н Симо Иванов-общ.съветник – отговори, че са съгласни да разгледат отговора на
днешното заседание.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – връчи постъпилия отговор от кмета на
общината на г-н Симо Иванов-общ.съветник. Копие от питането и отговора на кмета бяха
раздадени на всички общински съветници.
По точка 1. Анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр. Ябланица за
времето от 01.01.2011г. – 31.12.2011г.
г-н Николай Георгиев-общ.съветник се включи в заседанието на Общински съвет.
По т. 1. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 31
гр. Ябланица, 26.01.2012г.
Относно: Анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр. Ябланица за
времето от 01.01.2011г. – 31.12.2011г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения Анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр.
Ябланица за времето от 01.01.2011г. – 31.12.2011г.
2. Отправя следните предложения за реализация и изпълнение:
2.1. Да бъде изградена междуведомствена комисия с представители на Общинска
администрация, Общински съвет, Районно управление „Полиция”, Районна служба „ПБЗН”,
Областно пътно управление гр. Ловеч, за извършване на оглед на всички улици и
актуализация на вертикална и хоризонтална маркировка в града и населените места на
общината.
2.2. Да се проучи възможността за разрешаване на ляв завой от паркинга в района на
пътен участък Коритна /Стрелките/.
2.3. Да се сигнализира АПИ за проблема с почистването на паркингите по главните
пътища София-Варна и София-Русе.
2.4. Извършване на проверки за спазване на посочените часови ограничения за
използване на музикални инструменти и озвучителни уредби.
2.5. Извършване на проверки, чрез съвместни акции на ОбА и РУП, за извършване
на нерегламентирана търговска дейност и в частност нерегламетираната продажба на
алкохол в мах. Козурмахала, гр. Ябланица.
2.6. Да се спазват разпоредбите на Наредба № 1 и осъществяване на строг контрол по
изпълнението й.
2.7. Извършване на проверка и регистрация на всички превозни средства с
животинска тяга /каруци/ в гр. Ябланица, тяхното боядисване, оборудване с престилки и
регистрация на самите животни във Ветеринарна служба.
2.8. До м. март изградената междуведомствена комисия по т.2.1. да излезе до
Общински съвет с конкретни предложения и резултати.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 2. Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на
населението» гр. Ябланица през 2011г.
По т.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 32
гр. Ябланица, 26.01.2012г.
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Относно: Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на
населението» гр. Ябланица през 2011г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност
и защита на населението» гр. Ябланица през 2011г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 3. Отчетен доклад за дейността на Местна комисия «Борба
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни» - Ябланица през 2011г.

с

По т.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 33
гр. Ябланица, 26.01.2012г.
Относно: Отчетен доклад за дейността на Местна комисия «Борба
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни» - Ябланица през 2011г.

с

На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения Отчетен доклад на Местната комисия за „Борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” – Ябланица през 2011г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 4. Заповед № РД-07-5/10.01.2012г. на Областен управител Ловеч.
По т.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 34
гр. Ябланица, 26.01.2012г.
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Относно: Заповед № РД-07-5/10.01.2012г. на Областен управител Ловеч.
На основание чл. чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местната администрация и местно
самоуправление
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
І. Общински съвет приема изменения и допълнения в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация за мандат 2011-2015г., както следва:
1. В чл. 9, ал. 1, т. 4 се допълва текст:
т.4. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема
отчета за изпълнението му с поименно гласуване с мнозинство от гласовете на повече от
половината от общия брой на общинските съветници.
2. В чл. 9, ал. , т. 25 се коригира текст:
т.25. Взема решения за предсрочно прекратяване пълномощията на общински
съветник, при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за
повече от шест месеца с мнозинство от гласовете на повече от половината от общия брой
на общинските съветници.
3. В чл. 9, ал. 2 се изменя и допълва текст:
/2/ В изпълнение на своите правомощия общинския съвет приема правилници,
наредби, решения, инструкции, декларации и обръщения по въпроси от местно значение,
като същевременно актуализира всички приети до момента нормативни документи.
4. В чл. 18 се създава нова ал. 3:
/3/ влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
5. В чл. 21, ал. 1 отпада т.20.
6. В чл. 27, ал. 4 текста се изменя и допълва:
/4/ Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и
други разноски направени от съветника във връзка с работата му в съвета се
осигуряват от общинския бюджет, в рамките на средствата, предвидени за общински съвет.
7. В чл. 27, ал. 5 отпада.
8. В чл. 28, ал. 1, т. 10 текстът се изменя:
т. 10. Да уведоми председателя на общинския съвет за напускане на заседание при
крайно уважителни причини.
- второто изречение на тази точка отпада.
9. чл. 99 добива следния вид:
/1/ Проектите на правилници, наредби, планови и стратегически документи и други
решения, приемани от общинския съвет, заедно с мотивите към тях и кратко резюме на
основните положения, се публикуват на интернет страницата на общината. С тяхното
публикуване се открива процедурата по обществена консултация.
/2/ Посочват се етапите на консултативния процес и крайния срок за приемане на
становища и предложения от граждани и организации. Срокът за консултиране не може да
бъде по кратък от 14 дни от момента на публикуване на проектите.
/3/ Обществената консултация може да включва он-лайн консултации, провеждане
на писмени консултации, дискусии и кръгли маси, съвместни работни групи с граждански
организации и други подходящи форми на обсъждане.
/4/ Общинският съвет разглежда становищата и предложенията на участниците в
консултацията, ако те са подадени в срок, формулирани са в писмен вид и са подписани от
съответното лице.
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/5/ В 7 - дневен срок след приключване на обществената консултация, общинският
съвет публикува в интернет обобщена информация за приетите и отхвърлените предложения,
както и мотивите за това.
/6/ При откриване на процедурата за обществена консултация се определя служител
от общинска администрация, който да отговаря за организацията на процеса и за представяне
на резултатите.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 5. Питания, мнения, разни.
Отношение взеха:
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че е постъпило писмено питане от
група общински съветници – относно организацията на снегопочистването и
снегоподдържането на територията на община Ябланица. Представен е и писмен отговор от
кмета на общината. Даде думата на г-н Симо Иванов, като вносител на питането, да изрази
своето отношение към отговора. Съответно кмета на общината ще даде отговор.
г-н Симо Иванов-общ.съветник – акцентира вниманието върху т. 3 от питането и
съответния отговор от кмета на общината. Изрази мнение, че отговора е неточен. Посочени
са две фирми, които извършван снегопочистване – Бобо V и Агромеханизация. Трябвало е да
се представят договорите и тяхната стойност. В отговора е посочено, че фирмите поддържат
някакъв минимум от инертни материали. Не е посочено с какви средства Общината
разполага за снегопочистване и как са разпределени те. Има ли стари задължения по
отношение на снегопочистването за миналата година?
г-н Иван Цаков-кмет на общината – отговори на г-н Иванов, че Общината няма
неизплатени стари задължения за зимно поддържане. Бобо V извършва снегопочистването на
републиканската пътна мрежа. Договорите не са представени, тъй като не са ги поискали.
Няма проблем да им ги дадат. В рамките на годината между 30-40000лв. се отделят за зимно
поддържане. Общината не поддържа инертни материали. В последните 10 години такъв сняг
не е имало. Оказа се най-тежък за екипите на енергото. Що се отнася до товаренето и
извозването на снега. Да му кажат къде в страната това се случва и кой дава такива средства?
За почистването на тротоарите са допуснали грешка, че не са глобили никой, но трябва да
има и гражданска инициатива. Във всички договори има включена клауза за 10% неустойка.
Не се чисти без координация от страна на ОбА. Контрола се осъществява от кмета и
заместник-кмета.
г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – отбеляза, че доколкото знае идеята на това
питане е не конфронтация, а да се намери най-доброто решение. Попита има ли организация
за снегопочистването – на райони ли е, по улици ли е? Да се намери оптималното решение на
проблема. Дали ще е със снегопочистваща техника или друг вариант ще се търси. Има ли
приоритетност и организация?
г-н Иван Цаков-кмет на общината – уточни, че се задават точни въпроси и се дават
точни отговори. С Радко Шомев работят на часова ставка. За първото падане на обилен сняг
не са го викали. Извикан е при втория случай на падане на обилен сняг. Попита кои хора са
сигнализирали за непочистени улици, тъй като той със собствения си автомобил е минавал
на всякъде и на всякъде е било почистено.
г-н Стоян Стойчев-зам.-кмет – уточни, че в някои части на Ябланица почистването на
улиците е било затруднено от паднали дървета, намиращи се в частни имоти. Наложило се е
група от общината да ги разчисти, за да мине снегопочистващата машина, а собствениците
на дърветата не са направили нищо друго освен да си ги приберат и нацепят за печката.
Ползвана е каква ли не техника, включително багер е пуснал Бисер Георгиев от кариерата.
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На втория ден града беше проходим при 70см сняг. Общината няма техника за опесъчаване.
г-н Иван Цаков-кмет на общината – изрази надежда през този мандат да успеят да
закупят техника – машина за сметосъбиране, която да бъде използвана и при зимни условия.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник – отбеляза, че се повтаря същото нещо, като миналата
година. Тъй като се спомена Агромеханизация – фирмата спечелила обществената поръчка
за зимно поддържане. Поддържа се отсечка от 49.6км. пътна мрежа. Всички пътища са
почистени и с кметовете се държи постоянна връзка. Общината ще остане на код жълто,
няма да се стигне до код червено. Селищата са проходими от към централните пътни
артерии. Не се опесъчава в момента, тъй като все още вали и е безсмислено.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – попита доволни ли са вносителите от
отговорите и каква е оценката им?
г-н Румен Петров-общ.съветник – отговори, задоволително.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – попита има ли устни питания?
г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – акцентира вниманието върху следните
въпроси - изтеглени контейнери за битови отпадъци и струпването на отпадъци на тяхно
място в с. Добревци и извършваща се сеч в борова гора над езерото в с. Златна Панега?
г-н Стоян Стойчев-зам.-кмет на общината – обясни, че още в управлението на Петър
Недков-тогавашния кмет на с. Добревци, контейнерите са били премахнати и на тяхно място
са раздадени 276 кофи еднолично. Пред всяка къща има кофа за битови отпадъци.
Икономически по изгодно е, защото един контейнер събира в себе си 40 кг отпадъци, а
сметосъбирачната машина много повече.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник – отговори на втория поставен въпрос, т.е. обясни, че
боровата гора над езерото в с. Златна Панега се намира в държавен горски фонд и ако там се
извършва незаконна сеч трябва да се сигнализира Държавно Лесничейство.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че във връзка с чл. 9, ал. 2 от
Правилника си е позволил, без да превишава правомощията си, да извади всички наредби и
програми приети от ОбС и да ги разпредели към съответните постоянни комисии, които от
своя страна да ги прегледат и ако преценят, че текстовете имат нужда от актуализация да
излязат с конкретни предложения. Имат наредба, която е приета през 2001г. и до момента тя
няма актуализация – това е Наредбата за символите, почетните знаци и звания. Наредба № 1
е приета през 2004г. и също няма актуализация. Разбира се общинските съветници не трябва
да се притесняват да правят предложения за промени и в други наредби, които не са
включени в списъка на съответната комисия, в която участват. Предостави изготвените
списъци на наредбите на ОбС на всеки един общински съветник по отделно.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри
заседанието на Общински съвет Ябланица.

Румен Гаврилов: /п/
Председател Общински съвет
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