ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 20
Днес 26.02.2013г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 12 общински съветници. Със закъснение-г-н Иван Георгиев-общ.съветник.
Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник се включи в заседанието 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
01.01.2012г. – 31.12.2012г.
2. Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на
населението» гр. Ябланица през 2012г.
3. Отчетен доклад за дейността на Местна комисия «Борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни» Община Ябланица през 2012г.
4. Предложения от Кмета на Общината:
4.1. Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ябланица за
2012г., отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, и отчета за състоянието
на общинския дълг.
4.2. Приемане на бюджета на община Ябланица за 2013г.
4.3. Отчет за изпълнение на проектите, финансирани от фондовете на ЕС и
усвояването на средства през 2012г.
4.4. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ. Ябланица.
4.5. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет за периода 15.07.2012 –
31.12.2012г.
5. Предложения от Председателя на Общински съвет:
5.1. Отчет за дейността на Общински съвет – Ябланица и неговите комисии за
периода 15.07.2012 – 31.12.2012г.
5.2. Приемане на допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
5.3. Приемане на допълнения в Наредбата за управление на общинските пътища.
6. Питания, мнения, разни.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 1. Анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр. Ябланица за
времето от 01.01.2012г. – 31.12.2012г.
По т.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 168
гр. Ябланица, 26.02.2013г.

Относно: Анализ за работата на Районно управление „Полиция” гр. Ябланица за
времето от 01.01.2012г. – 31.12.2012г.
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 01.01.2012г. – 31.12.2012г.
2. Препоръчва по засилено присъствие на служителите на РУП Ябланица:
- в периода 13.00 – 13.30 часа в района на СОУ „Васил Левски” гр. Ябланица;
- след 18.00 часа в центъра на града.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”.
По точка 2. Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на
населението» гр. Ябланица през 2012г.
По т. 2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 169
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на
населението» гр. Ябланица през 2012г.
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 2012г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се”.
По точка 3. Отчетен доклад за дейността на Местна комисия «Борба
с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни» Община Ябланица през 2012г.
По т.3. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 170
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Отчетен доклад за дейността на Местна комисия «Борба
с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни» Община Ябланица през 2012г.
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” Община Ябланица през 2012г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4. Предложения от Кмета на Общината:
По точка 4.1. Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община
Ябланица за 2012г., отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, и отчета за
състоянието на общинския дълг.
По 4.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 171
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ябланица
за 2012г., отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, и отчета за
състоянието на общинския дълг.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 от Закона за общинските бюджети, чл.
54, ал. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и чл.
9 от Закона за общинския дълг
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за за касовото изпълнение на бюджета за 2012г. По прихода и разхода
в размер на 3839602лв., разпределен по функции, дейности и параграфи, съгласно Таблици
1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б.
2. Приема отчета за изпълнение на разчетите на поименния списък за капиталови
разходи по бюджета за 2012г. в размер на 4078443лв., в т.ч. по бюджета в размер на
299268лв. и 3779175лв. по извънбюджетните сметки, съгласно Приложение 1.
3. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение 2.
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4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2012г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир
Василев, Драгромир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев,
Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4.2. Приемане на бюджета на община Ябланица за 2013г.
По т. 4.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 172
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Приемане на бюджета на община Ябланица за 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и чл. 30 от
Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013г., ПМС №
1/09.01.2013г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Ябланица приема бюджета на община Ябланица за 2013 година,
както следва:
1.1. Приходи в размер на
3969652 лева,
/съгласно приложение № 1,пр.1.1/в.т.ч.
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности/ДД/ в размер на 2517335лв.,
в.т.ч.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности
2355448 лв.
1.1.1.2. Възстановени заеми
14909 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък
146978лв.
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на
1452317лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
220000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
465708 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия
423000 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности
265000 лв.
1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
58300 лв.
1.1.2.6. Възстановени заеми
17618 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от вал.с/ка в левова равностойност
22691 лв.
1.2. По разходите в размер на
33969652 лв.
по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения
№ 2,2.1;2.2;2.3;2.4,2.5 и 2.6 в т.ч.
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер н /Пр.2.1/
в.т.ч. от преходния остатък- за ф-я „Отбрана и сигурност”
за ф-я „Образование”
за ф-я „Здравеопазване”
За ф-я „Социално осигуряване и грижи”

2517335 лв.,
7926 лв.
92212 лв.
3552 лв.
43288 лв.
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От държавни трансфери
2355448 лв.
От възстановени заеми
14909 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер/пр.2.2 /
1452317 лв.
в.т.ч.от преходния остатък за капиталови разходи 18100 лв.
за ф-я „Отбрана и сигурност”
450 лв.
за ф-я „Социално осигуряване и грижи”
4141 лв.
2.3. Приема разчет на бюджетните разходи на Общинска администрация и дейностите
към нея, кметствата и населените места ,съгласно пр.№ 2.2,2.3,2.4,2.5 и разчети за
делегирани бюджети –приложение № 2.6.
2.4. Приема поименния списък за капиталови разходи за 2013 г., съгласно Приложение
№ 3.
2.5. Утвърждава извънбюджетните сметки ,обслужващи проекти по Оперативни
програми и фонд „Земеделие” г., съгласно Приложение № 4.
3. Утвърждава списък на длъжностите –педагогически персонал,които имат право на
транспортни разходи – 30.06.2013 година –Приложение № 5
3.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по
точка 3 за педагогическия персонал и размера на средствата в рамките на 85% от
действителните разходи,като се спазва чл.27 от ПМС 1 /09.01.2013 г.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1.Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто от
начислените трудови възнаграждения.
4.2.Определя стойност за един храноден /оклад/
за ОДЗ – до 2,00 лева и за
ученическите столове до 2.20 лева .
4.3. Дава съгласие да се подпомагат разходите за погребения и лечение на социално
слаби, самотни граждани и лица с увреждания в размер до 100 лева със заповед на кмета,като
се спазва ПМС 1/09.01.2013година.
4.4. Определя численост на персонала и утвърждава разходите за заплати в местните
дейности за 2013 година, както следва: Чистота- 7бр.- 36000 лева; ДСП – 5 бр.27600лева;ученически столове – СОУ”В.Левски” и ОУ „Л.Каравелов”- 7 бр.-39500
лева./Пр.№2.3 и 2.4./
4.5. Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация „,считано от 01.01.2013 година-45 бр.- пр.6/РМС 327,т.10/
25.04.2012г. и средства за работни заплати в размер на 314620 лева в рамките на средствата
,предоставени по единни разходни стандарти./Пр. № 2.3;2.4;2.5/
5. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните
им сметки,съгласно пр. № 7
5.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които прилагат
системата на делегирани бюджет дава право на директора на:
5.1.1. Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства.
5.1. 2.Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи.
5.1.3. Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в
рамките на утвърдената численост.
5.1.4. Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по
системата на делегирани бюджети, да реализират собствени приходи от такси, цени на
услуги и управление на общинска собственост.
5.1.5. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на
делегирани бюджети да коригират служебно през 2013 г. с постъпилите над планираните
собствени приходи приходната и разходната част по съответните дейности по бюджета си.
5.1.6. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на
делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за
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направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от други
бюджети.
6. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2013 г.в размер на
30000лева .
7. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки и фондове
за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни
безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването
им от Управляващия орган.
8. Възлага на кмета на общината:
8.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите
и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя,
донора.
8.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и
причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в
размер над 10 % , спрямо общите приходи, както и за просрочените вземания и да предложи
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
8.3.Да разпредели и утвърди одобрените средства за общинския бюджет по месеци.
8.4.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и понискостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
8.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила в Системата за
финансово управление и контрол.
8.6. Да предлага на общинския съвет да се прехвърлят средства от един вид разход в
друг вид разход в делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за
делегирани от държавата дейност по образование/ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г.
8.7. Да утвърди правила за управление на бюджетните средства в училищата,прилагащи
системата на делегирани бюджети.
9. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на кмета
на общината /чл.27 от ЗОБ/, както следва:
9.1. Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС , по национални
програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение
на общинския план за развитие.
9.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
9.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
10. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
10.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни.
10.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната последователност: за
трудови разходи; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни
продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни
текущи ремонти.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,
Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров, Симо Иванов;
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„Против” – няма;
„Въздържал се”.
г-н Бисер Георгиев-общ.съветник напусна заседанието на Общински съвет поради
неотложни служебни ангажименти.
По точка 4.3. Отчет за изпълнение на проектите, финансирани от фондовете на ЕС и
усвояването на средства през 2012г.
По т.4.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 173
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Отчет за изпълнение на проектите, финансирани от фондовете на ЕС и
усвояването на средства през 2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за изпълнение на проектите, финансирани от фондовете на ЕС и
усвояването на средства през 2012г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – 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;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4.4. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ. Ябланица.
По т.4.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 174
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ. Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 50 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
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1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка – продажба чрез публичен
търг по оферта на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ604 кв. 78 с площ от 2240кв.м. застроен с двуетажна къща /полумасивна/ със застроена площ
от 42,60кв.м. и паянтов навес с площ от 35 куб.м., по РП на с. Добревци, актуван с АОС №
447/17.01.2001г. и при граници: н-ци Драган Илчев Петков, н-ци Ангелина Никова Цекова, нци Мико Петков Драганов.
2. След изготвянето на експертната оценка за определяне пазарната стойност от
лицензиран оценител и одобряването й от Общински съвет възлага на Кмета на общината да
извърши всички законни процедури за извършване на разпоредителната сделка.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – 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;
„Въздържал се” – няма.
По точка 4.5. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет за периода
15.07.2012 – 31.12.2012г.
По т.4.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 175
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет за периода 15.07.2012 –
31.12.2012г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 131, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Ябланица, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за изпълнението на актовете на Общински съвет за периода
15.07.2012г . – 31.12.2012г.
2. Приема да бъдат свалени от отчет следните решения на Общински съвет – Ябланица:
- №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 ,34,35, 36, 37 ,38;
- №№ 40, 41, 42, 43, 44 ,45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53,54, 55, 56, 57, 59;
- №№ 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 78, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86,87,88;
- №№ 90, 92, 93,94, 95, 96 ,97,9, 8 ,100, 101, 102, 103, 104,105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129;
- №№ 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,143, 144, 145, 146, 147,148, 149, 150,
151, 152, 153, 154,155, 156,157, 158, 159, 160.
3. Приема да останат под наблюдение следните решения на ОбС.- Ябланица:
- №№ 39, 58, 63, 67, 75, 76, 77, 79, 89, 91, 99.
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4. Възлага на кмета на общината и председателя на Общински съвет, съвместно със
секретаря на общината и председателите на постоянни комисии, в срок до 30 април 2013г. да
направят преглед на решенията останали за наблюдение, да осъществят контрол и
предприемат мерки във връзка с изпълнението им. За резултатите от съвместната работа да
бъде внесен доклад в Общински съвет през м. май 2013г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 5. Предложения от Председателя на Общински съвет:
По точка 5.1. Отчет за дейността на Общински съвет – Ябланица и неговите комисии за
периода 15.07.2012 – 31.12.2012г.
По т.5.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 176
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Ябланица и неговите комисии за
периода 15.07.2012г. – 31.12.2012г.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема представения отчет за дейността на Общински съвет – Ябланица и неговите
комисии за периода 15.07.2012г. – 31.12.2012г.
2. Отчетът да бъде публикуван на интернет страницата на Община Ябланица и на
информационното табло за обяви на Общински съвет – Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 5.2. Приемане на допълнения и изменения в Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
По т.5.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 177
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Приемане на допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 23 и ал. 2 от ЗМСМА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
Приема предложените допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
- В Чл. 92. се допълват текстове в съпътстващите го алинеи:
/1/ Въз основа на протокола Кметът на общината издава заповед, с която определя
лицето, спечелило публичния търг, цената, сроковете, реда, начина и условията на плащане
на цената, дължимите данъци и такси, други изисквания, които купувача/приемателя
на ограниченото вещно право или наемателя трябва да внесе и/или да изпълни.
/2/ заповедта по предходната алинея се издава в 7 /седем/ дневен срок от датата на
провеждане на публичния търг и се обявява на определените за целта места в сградата
на общината и кметствата.
/3/ Заповедта по ал. 1 може да се оспори от заинтересуваните участници в публичния
търг, в 14-дневен срок от деня на обявяването й по реда на ал. 2, пред компетентния съд по
реда на Административно-процесуалният кодекс /АПК/.
- В Чл. 93 нов текст на ал. 1 «След влизането й в сила, заповедта по предходния
член се връчва на лицето, спечелило публичния търг по реда на ГПК. То е длъжно при
процедура за продажба или учредяване на вещно право да внесе цената/или първата
вноска при разсрочено плащане/, дължимите данъци и такси, а при процедура за
отдаване под наем – първата месечна наемна вноска до 10 /десет/ дни от връчването на
заповедта по чл. 92, ал. 1. Конкретният срок за всеки отделен случай се определя в
заповедта.»
- В Чл. 93, ал. 2 и ал. 3 отпадат.
- В Чл. 94 нов текст на ал. 1 «Договорът по предмета на публичния търг се
сключва от Кмета на общината и спечелилия участник в 7 /седем/ дневен срок, след
представяне от участника на документ за извършено плащане.»
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 12 общински съветници – 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;
„Въздържал се” – няма.
По точка 5.3. Приемане на допълнения в Наредбата за управление на общинските
пътища.
По т.5.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 178
гр. Ябланица, 26.02.2013г.
Относно: Приемане на допълнения в Наредбата за управление на общинските пътища.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
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1. Приема допълненията в Наредбата за управление на общинските пътища, както
следва:
- В Глава ІІІ „Специално ползване на пътищата” се създава нов Раздел VІ
„Ограничения на движението на превозните средства” със следния текст:
- Чл.37а. (нов) (1) Движението на пътните превозни средства с общо тегло над 4,5
тона, които извършват превоз на дървесина, строителни материали, кариерни материали,
земни маси, оборудване, машини, съоръжения, селскостопанска продукция и отпадъци
(без битови) се извършва след издаване на разрешително от Кмета на общината.
(2) Разрешителното се издава след внасяне на определен депозит в касата на ЦИУГ при
Община Ябланица. Депозита се определя от постоянно действаща комисия, назначена със
Заповед на Кмета на общината. Размерът му се определя съобразно необходимите ремонтни
работи по възстановяване на пътната настилка, като не може да бъде по-малък от
определения в ал. 3. Комисията представя на Кмета на общината констативен протокол за
състоянието на пътя след извършения превоз на дървесината. Депозита се възстановява в
едноседмичен срок от извършване на превоза, ако не е констатирано увреждане на пътната
настилка и се задържа, ако е констатирано такова до отстраняването му от страна на
получилия разрешително за ползване на общинския път. В случай на установено увреждане
на пътя и отказ на фирмата-ползвател или лицата, извършващи превоза да го отстрани
доброволно, депозита не се възстановява и се използва за ремонт на увредения път.
(3) Размерът на депозита се определя, както следва:
1. За превоз на дървесина - 5 лв. на 1 куб.м. пространствен;
2. За превоз на строителни материали, кариерни материали, земни маси,
оборудване, машини, съоръжения, селскостопанска продукция и отпадъци (без битови)
- 3 лв. на тон.
В разрешителното могат да се поставят и допълнителни условия.
(4) Разрешителното по ал. 2 се издава за еднократен превоз и за определен срок за
извършване на превоза.
(5) Разрешителното по ал. 2 може да се издава за многократни превози, по един и същи
маршрут. Ако периода, за който се извършват съответните превозни дейности по ал. 1 е поголям от 1 месец, минималния размер на депозита, който заявителя следва да внесе е не помалък от 10 000 лв.
(6) Собствениците, или лицата които извършват превоза, или възложителите на превоза
са длъжни да подават в общината заявление за издаване на необходимото разрешително.
(7) Когато превозът не може да бъде извършен в посочения в разрешителното срок,
срока на разрешителното може да бъде удължен със становище от комисията назначена със
заповед на Кмета на Община Ябланица.
- Чл.37б (нов) (1) Представяне на разрешително по чл. 37а, ал.1 е задължително условие
за издаване на позволително за транспортиране на дървесина по Закона за горите и ЗСПЗЗ и
за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел ІІІ от Закона за
устройство на територията.
(2) Представянето на разрешителното, издадено от кмета на общината е
задължително условия за транспортирането на изброените в чл. 37а, ал. 1 товари.
- Чл.37в (нов) Ограниченията, посочени в чл. 37а не се отнасят за товарни и
специализирани автомобили на аварийните служби за отстраняване на аварии и автомобили
със специално предназначение и режим на движение.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев,
Драгомир Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай
Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 1 общински съветник – Симо Иванов.
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По точка 6. Питания, мнения, разни.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма
постъпили.
г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – попита дали е възможно да бъде
осъществена връзка с фирмите, които извършват междуградски транспорт и да бъде
актуализира информацията на поставените табла?
г-н Иван Цаков-кмет на общината – отговори, че в момента се извършва тази
актуализация. Възложена е на Стоян Стойчев-зам.-кмет, който е участвал и на заседание на
областната комисия по транспорт.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник – отбеляза, че последващото му изказването нека да
бъде възприето в шеговит тон. На предишното заседание на ОбС, на което не е присъствал, е
била представена декларация, че не е член на дадена партия. Да. Не е член на партия, не е и
политически пристрастен. Нека не се притесняват хората от дадена политическа група, няма
желание да бъде член на ГЕРБ. Просто някои хора се засягат от развитието на дадени
икономически интереси в друга община.
г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – поясни, че тя само е прочела декларацията, а
самата декларация като цяло излиза от групата на ГЕРБ.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри
заседанието на Общински съвет Ябланица.

Румен Гаврилов: /n/
Председател Общински съвет
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