ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 22
Днес 30.04.2013г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 10 общински съветници. Със заявление за отсъствие: г-н Бисер Георгиевобщ.съветник, г-н Владимир Василев-общ.съветник и г-н Симо Иванов-общ.съветник.
Присъстваха и: Христо Василев-секретар читалище „Наука-1901” гр. Ябланица, Ирена
Цакова-секретар-библиотекар при читалище „Христо Ботев-1928” с. Батулци, Борислав
Бочев-секретар-библиотекар при читалище „Борба-1927” с. Орешене, Ганка Димитровапредседател ЧН при читалище „Пробуда” с. Добревци.
Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.
Общински съвет прие да работи по следния
Дневен ред
1. Предложения от Кмета на Общината:
1.1. Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на община Ябланица.
1.2. Заявление за възстановяване на правото на собственост върху земеделска земя,
включена в границите на урбанизирана територия /населено място/ с признато право на
собственост за възстановяване по завещание на Веска Иванова Драганова с вх. №031560/02.11.2012г.
1.3. Заявление за възстановяване на правото на собственост върху земеделска земя,
включена в границите на урбанизирана територия /населено място/ с признато право на
собственост за възстановяване на наследниците на Иван Драганов Петков с вх. №09262/25.10.2012г.
1.4. Одобряване на експертна пазарна оценка на поземлен имот – общинска
собственост, находящ се в с. Батулци, общ. Ябланица.
1.5. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ябланица за 2014г.
1.6. Обобщена програма за развитие на читалищните дейности в община Ябланица за
2013г.
2. Приемане на отчети за изразходваните средства от бюджета за 2012г. от читалищата
на територията на община Ябланица, доклади за осъществените читалищни дейности и
програми за дейността през 2013г.:
2.1. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище „Наука1901” гр. Ябланица за 2012г., отчетен доклад за дейността през 2012г. и културна програма
за 2013г.
2.2. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище „Иван
Данов 1903” с. Брестница за 2012г., доклад за осъществените читалищни дейности през
2012г. и културна програма за 2013г.
2.3. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище „Христо
Ботев-1912” с. Голяма Брестница за 2012г., доклад за осъществените читалищни дейности
през 2012 и програма за развитие на читалищните дейности през 2013г.
2.4. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище „Христо
Ботев-1928г.” с. Батулци за 2012г., доклад за осъществените читалищни дейности през 2012г.
и дейности през 2013г.
2.5. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище „Борба1927” с. Орешене 2012г., отчет за изпълнение на читалищните дейности през 2012г. и
програма за читалищните дейности през 2013г.

2.6. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище „Христо
Ботев-1927” с. Златна Панега 2012г., отчет за осъществените читалищни дейности през
2012г. и дейности за 2013г.
2.7. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Пробуда” с. Добревци за 2012г., отчетен доклад за осъществените читалищни дейности през
2012г. и план за дейностите, които възнамерява да осъществи през 2013г.
3. Предложение от ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални грижи, спорт и
туризъм”, относно развитието на читалищната дейност на територията на община Ябланица.
4. Заявление от Цветелина Лозанова Грозданова от гр. Ябланица, относно отпускане на
еднократна финансова помощ за покриване на разходи за лечение на дъщеря й Божидара
Иванова Николаева
5. Питания, мнения, разни.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 1. Предложения от Кмета на Общината:
По точка 1.1. Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на община Ябланица.
По т.1.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 190
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на община Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22 от Закона за управление на
отпадъците, чл. 26 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на
община Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се”.
По точка 1.2. Заявление за възстановяване на правото на собственост върху земеделска
земя, включена в границите на урбанизирана територия /населено място/ с признато право на
собственост за възстановяване по завещание на Веска Иванова Драганова с вх. №031560/02.11.2012г.
По т. 1.2. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 191
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Заявление за възстановяване на правото на собственост върху земеделска
земя, включена в границите на урбанизирана територия /населено място/ с признато право на
собственост за възстановяване по завещание на Веска Иванова Драганова с вх. №031560/02.11.2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Възстановява поземлен имот с пл. № 800, кв. 43 по регулационния план на с.
Брестница с площ от 5200кв.м. актуван с АОС № 961/15.02.2013г. и при граници: улица, ПИ
с пл. № 798, кв. 43, ПИ с пл. № 799, кв. 43, ПИ с пл. № 801, кв. 43 и ПИ с пл. № 802, кв. 43, на
собственика по завещение Веска Иванова Драганова от с. Брестница.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички законови процедури за
възстановяване на имота.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се”.
По точка 1.3. Заявление за възстановяване на правото на собственост върху земеделска
земя, включена в границите на урбанизирана територия /населено място/ с признато право на
собственост за възстановяване на наследниците на Иван Драганов Петков с вх. №09262/25.10.2012г.
По т.1.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 192
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Заявление за възстановяване на правото на собственост върху земеделска
земя, включена в границите на урбанизирана територия /населено място/ с признато право на
собственост за възстановяване на наследниците на Иван Драганов Петков с вх. №09262/25.10.2012г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
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1. Възстановява УПИ VІ-165, 166 в кв. 24 с площ от 1430 кв.м., актуван с АОС №
920/08.10.2012г., при граници: улица, УПИ VІІ-165,166 кв. 24, УПИ V-295,кв. 24, УПИ ІІ161, кв. 24 по регулационния план на кв. Шумака – гр.Ябланица, както и УПИ VІІ-165,166
кв. 24 с площ от 1430кв.м., актуван с АОС № 921, при граници: улица от две страни, УПИ
VІ-165, 166 в кв. 24, УПИ ХІV-167,кв. 24 също по регулационния план на кв. Шумака – гр.
Ябланица, на наследниците на Иван Илиев Драганов, б.ж. на гр. Ябланица.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички законови процедури за
възстановяване на имота.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 1.4. Одобряване на експертна пазарна оценка на поземлен имот – общинска
собственост, находящ се в с. Батулци, общ. Ябланица.
По 1.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 193
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Одобряване на експертна пазарна оценка на поземлен имот – общинска
собственост, находящ се в с. Батулци, общ. Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл.
35, ал. 1 от ЗОС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Одобрява на експертна пазарна оценка, относно извършване на разпоредителна
сделка с поземлен имот – общинска собственост:
1.1. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 180016 с площ от
1,218 дка, находящ се в мест. „Йото Вайкин” с. Батулци, общ. Ябланица, актуван с АОС №
926/09.01.2013г. и при граници: поземлени имоти: № 180012, № 000030, № 180004, № 180015
и № 180014, като първоначална в публичния търг с тайно наддаване в размер на 415,34
/четиристотин и петнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ лв.;
2. Открива процедура по продажба чрез:
2.1. Публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 180016 с площ от 1,218
дка, находящ се в мест. „Йото Вайкин” с. Батулци, общ. Ябланица, актуван с АОС №
926/09.01.2013г.
3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да извърши
всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публично оповестения
конкурс по оферта и публичния търг, да утвърди спечелилите участници и след заплащане на
цената да подпише договор за продажба.
ГЛАСУВАЛИ:
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„За” – 10 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 1.5. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ябланица за
2014г.
По т. 1.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 194
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ябланица за 2014г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36б, ал. 5 от Правилника за
прилагане на закона за социалното подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ябланица за
2014г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се”.
По точка 1.6. Обобщена програма за развитие на читалищните дейности в община
Ябланица за 2013г.
По т.1.6. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 195
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Обобщена програма за развитие на читалищните дейности в община
Ябланица за 2013г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема Обобщена програма за развитие на читалищната дейност в община Ябланица
през 2013г. със следните допълнения:
- в „Библиотечна дейност” се допълва нова позиция „Нови инициативи по проект
„Глобални библиотеки”;
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- представление на Любителски театрален състав от м. май се измества в м. юни;
- в „Освен държавна субсидия читалищата реализират приходи от” отпада наем от
земеделски земи;
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 9 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – 1 общински съветник.
По точка 2. Приемане на отчети за изразходваните средства от бюджета за 2012г.
от читалищата на територията на община Ябланица, доклади за осъществените
читалищни дейности и програми за дейността през 2013г.:
По т.2.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 196
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Наука-1901” гр. Ябланица за 2012г., отчетен доклад за дейността през 2012г. и културна
програма за 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1.Приема отчета за изразходваните средства от бюджета от читалище „Наука-1901” гр.
Ябланица за 2012г.
2. Приема отчетния доклад за дейността през 2012г. на читалище „Наука – 1901” гр.
Ябланица.
3. Приема представената културна програма за 2013г. на читалище „Наука – 1901” гр.
Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 8 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен
Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник и г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по
време на обявената процедура «Гласуване».
По точка 2.2. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Иван Данов 1903” с. Брестница за 2012г., доклад за осъществените читалищни дейности
през 2012г. и културна програма за 2013г.
По т.2.2. Общински съвет прие
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РЕШЕНИЕ
№ 197
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Приемане на отчет изразходваните средства от бюджета от читалище „Иван
Данов 1903” с. Брестница за 2012г., доклад за осъществените читалищни дейности през
2012г. и културна програма за 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за изразходваните средства от бюджета от читалище „Иван Данов
1903” с. Брестница за 2012г.
2. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2012г. от читалище
„Иван Данов 1903” с. Брестница.
3. Приема представената културна програма за 2013г. на читалище „Иван Данов 1903”
с. Брестница.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 8 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен
Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник и г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по
време на обявената процедура «Гласуване».
По точка 2.3. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Христо Ботев-1912” с. Голяма Брестница за 2012г., доклад за осъществените читалищни
дейности през 2012 и програма за развитие на читалищните дейности през 2013г.
По т.2.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 198
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Христо Ботев-1912” с. Голяма Брестница за 2012г., доклад за осъществените читалищни
дейности през 2012 и програма за развитие на читалищните дейности през 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за изразходваните средства от бюджета от читалище „Христо Ботев1912” с. Голяма Брестница за 2012г.
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2. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2012г. от „Христо
Ботев-1912” с. Голяма Брестница.
3. Приема представената културна програма за 2013г. на читалище „Христо Ботев1912” с. Голяма Брестница.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 8 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен
Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Иван Георгиев-общ.съветник и г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по
време на обявената процедура «Гласуване».
По точка 2.4. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Христо Ботев-1928г.” с. Батулци за 2012г., доклад за осъществените читалищни дейности
през 2012г. и дейности през 2013г.
По т.2.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 199
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Христо Ботев-1928г.” с. Батулци за 2012г., доклад за осъществените читалищни дейности
през 2012г. и дейности през 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за изразходваните средства от бюджета от читалище „Христо Ботев1928г.” с. Батулци за 2012г.
2. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2012г. от читалище
„Христо Ботев-1928г.” с. Батулци.
3. Приема представената културна програма за 2013г. на читалище „Христо Ботев1928г.” с. Батулци.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 9 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
«Гласуване».
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По точка 2.5. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Борба-1927” с. Орешене 2012г., отчет за изпълнение на читалищните дейности през 2012г. и
програма за читалищните дейности през 2013г.
По т.2.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 200
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Борба-1927” с. Орешене за 2012г., отчет за изпълнение на читалищните дейности през
2012г. и програма за читалищните дейности през 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за изразходваните средства от бюджета от читалище „Борба-1927” с.
Орешене за 2012г.
2. Приема отчета за изпълнение на читалищните дейности през 2012г. на читалище
„Борба-1927” с. Орешене.
3. Приема представената културна програма за 2013г. на читалище „Борба-1927” с.
Орешене.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 9 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
«Гласуване».
По точка 2.6. Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Христо Ботев-1927” с. Златна Панега 2012г., отчет за осъществените читалищни дейности
през 2012г. и дейности за 2013г.
По т.2.6. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 201
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Приемане на отчет за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Христо Ботев-1927” с. Златна Панега за 2012г., отчет за осъществените читалищни дейности
през 2012г. и дейности за 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за народните читалища
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Приема отчета за изразходваните средства от бюджета от читалище „Христо Ботев1927” с. Златна Панега за 2012г.
2. Приема отчета за осъществените читалищни дейности през 2012г. на читалище
„Христо Ботев-1927” с. Златна Панега.
3. Приема представената културна програма за 2013г. на читалище „Христо Ботев1927” с. Златна Панега.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 9 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
г-н Румен Петров-общ.съветник извън залата по време на обявената процедура
«Гласуване».
По точка 2.7. Приемане на отчета за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Пробуда” с. Добревци за 2012г., отчетен доклад за осъществените читалищни дейности през
2012г. и план за дейностите, които възнамерява да осъществи през 2013г.
По т.2.7. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 202
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Приемане на отчета за изразходваните средства от бюджета от читалище
„Пробуда” с. Добревци за 2012г., отчетен доклад за осъществените читалищни дейности през
2012г. и план за дейностите, които възнамерява да осъществи през 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Отлага приемането на представените отчети за изразходваните средства от бюджета
от читалище „Пробуда” с. Добревци за 2012г., за осъществените читалищни дейности през
2012г. на читалище „Пробуда” с. Добревци и представената културна програма за 2013г. на
читалище „Пробуда” с. Добревци до представяне на документи за легитимност на читалище
„Пробуда” с. Добревци.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров;
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„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 3. Предложение от ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални
грижи, спорт и туризъм”, относно развитието на читалищната дейност на територията на
община Ябланица.
По т.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 203
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Предложение от ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални грижи,
спорт и туризъм”, относно развитието на читалищната дейност на територията на община
Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от
същия закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. В срок до 01.07.2013г. в Общински съвет – Ябланица от всички читалища на
територията на общината да бъдат представени:
1.1. Копие на протокол от проведено отчетно – изборно събрание;
1.2. Копие от Устав на съответното читалище;
1.3. Копие от протокол за избора на председател, читалищно настоятелство и
проверителна комисия;
1.4. Копие от решение за съдебна регистрация;
1.5. Копие от удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища от
Министерство на културата.
2. Възлага на кмета на общината да бъде коригирана Справката за разпределение на
субсидията за 2013г. по читалища /Приложение № 7/ в колона 4 касаеща субсидираната
численост в читалищата на територията на община Ябланица и да бъде изпратена в
Министерство на финансите.
3. Възлага на кмета на общината да бъде изготвена заповед и извършена щателна
проверка по административен път на всички читалища на територията на общината.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма
По точка 4. Заявление от Цветелина Лозанова Грозданова от гр. Ябланица, относно
отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за лечение на дъщеря й
Божидара Иванова Николаева
По т.4. Общински съвет прие

11

РЕШЕНИЕ
№ 204
гр. Ябланица, 30.04.2013г.
Относно: Заявление от Цветелина Лозанова Грозданова от гр. Ябланица, относно
отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за лечение на дъщеря й
Божидара Иванова Николаева
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300
/триста/ лв. на Цветелина Лозанова Грозднова с постоянен адрес гр. Ябланица, ул. «Латинка»
№ 25 за покриване на разходи за лечение на дъщеря й Божидара Иванова Николаева.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 10 общински съветници – Валентина Николаева, Драгомир Марков, Иван
Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен
Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържал се” – няма.
По точка 5. Питания, мнения, разни.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма
постъпили.
г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – предложи ако е възможно Общинска
администрация да окаже методическа помощ на председателите на читалищните
настоятелства по отношение на управление, организация и администриране на дадено
читалище.
г-жа Надежда Лалева-гл.счетоводител – допълни изказванетона г-жа Николаева като
поясни, че читалищата трябва да си разработят и програма за формиране на собствени
приходи. Да търсят алтернативни източници, а да не се разчита само на субсидията.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – уточни, че читалищата трябва да се научат да
работят със спонсори. Би могло да се организира един обучителен семинар, защото всяка
година говорят едно и също, когато дойде време да се разглежда от Общински съвет
дейността и отчета за израходените от бюджета финансови средства от страна на
читалищата.
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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