ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 12
Днес 12.06.2012г. от 10.00 часа Общински съвет гр. Ябланица на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 61, чл. 63 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г.
проведе извънредно заседание, на което се разгледа:
1. Предложение от Кмета на Общината, относно издаване на запис на заповед от община
Ябланица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на
разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 11/321/00058 от 29.06.2010г. по мярка 321
за Проект „Ремонт на сграда ”Културен дом”, с. Брестница”, сключен между Община Ябланица
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
На извънредното заседание присъстваха 13 общински съветници.
Присъстваха още: г-н Иван Цаков-кмет на общината, г-н Христо Христов-гл.експ. „ИПП”.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – представи предложението и даде думата на г-н
Христо Христов-гл.експ. „ИПП”.
г-н Христо Христов-гл.експ. „ИПП” – уточни, че спешността на това предложение е
свързано с изискване на ДФ „Земеделие” за авансово възстановяване на ДДС по проект „Ремонт
на сграда ”Културен дом”, с. Брестница” в размер на 45 876,60лв. Минавали са вече през такава
процедура. Няма нищо ново.
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 Георгиев-общ.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”.
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. 27, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 88, ал. 4, т. 3 и т. 4 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.
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Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 83
гр. Ябланица, 12.06.2012г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане
по договор № 11/321/00058 от 29.06.2010г. по мярка 321 за Проект „Ремонт на сграда ”Културен
дом”, с. Брестница”, сключен между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски
съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и
договор за отпускане на финансова помощ №11/321/00058 от 29.06.2010г. по мярка 321 за
Проект „Ремонт на сграда ”Културен дом”, с. Брестница ”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Иван Райков Цаков да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 45 876,60 лв. (четиридесет и пет хиляди осемстотин
седемдесет и шест лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от плащането за
финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 11/321/00058 от 29.06.2010г. по мярка 321 за Проект „Ремонт на сграда”Културен
дом”, с. Брестница” сключен между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
2. Възлага на кмета на Община Ябланица да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 11/321/00058 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Ябланица, проведено на
12.06.2012г., Протокол № 12, т 1 от дневния ред по доклад № 01-1564/12.06.2012г. при кворум
от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 0 „против” и
„въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 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;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

Румен Гаврилов: /п/
Председател Общински съвет
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