ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА
ПРОТОКОЛ № 30
Днес 17.10.2013г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр.
Ябланица.
Присъстваха 13 общински съветници.
Присъстваха още: г-н Иван Цаков-кмет на общината, г-н Стоян Стойчев-заместниккмет, г-жа Надежда Лалева-гл.счетоводител, г-жа Люба Христакиева-кмет.н-к с. Орешене, гн Йордан Йорданов-кмет с. Добревци, г-н Георги Братанов-кмет.н-к с. Батулци, г-н Тодор
Димитров-кмет.н-к с. Голяма Брестница.
На заседанието присъства и г-н Николай Данов Цанкарски – представител на граждани,
живущи в мах. „Ламбовци”, гр. Ябланица
Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.
Общински съвет прие да работи по следния
Дневен ред
1. Предложение от Председателя на Общински съвет-Ябланица, относно заповед № РД07-167/01.10.2013г. на Областен управител Ловеч.
2. Предложения от кмета на общината:
2.1. Актуализация на бюджета за 2013г.
2.2. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 62/3/3210306 от
19.08.2013г. по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода
2007-2013г. за проект „Ремонт сграда на общинска администрация – Ябланица” сключен
между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2.3. Становище, относно извършване на разпоредителна сделка – продажба на
придаваема част от имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ.
Ябланица.
2.4. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост,
находящи се в гр. Ябланица.
2.5. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с придобито право на възстановяване на наследници на
Найден Йотов Вълов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №012418/03.10.2013г.
3. Предложение на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост,
търговия и услуги", относно подготовка на предложение за промяна в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Ябланица.
4. Питания, мнения, разни.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
По точка 1. Предложение от Председателя на Общински съвет-Ябланица, относно
заповед № РД-07-167/01.10.2013г. на Областен управител Ловеч.

По т.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 235
гр. Ябланица, 17.10.2013г.
Относно: Предложение от Председателя на Общински съвет-Ябланица, относно заповед
№ РД-07-167/01.10.2013г. на Областен управител Ловеч.
На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-07167/01.10.2013г. на Областен управител - Ловеч, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, чл.
41, ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 5 и ал. 6, чл. 50, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА приема повторно Решение №
222/11.09.2013г., с допълнително посочени мотиви, върнатото за ново обсъждане със Заповед
№ РД-07-167/01.10.2013г. на Областен Управител - Ловеч:
1.1. Променя статута на общински имот, представляващ училище – двуетажна
масивна сграда с площ от 95,70кв.м., находящо се в мах. „Ламбовци” гр. Ябланица от
публична общинска собственост в частна общинска собственост.
1.2. След изготвяне на експертната оценка за определяне на пазарната стойност от
лицензиран оценител и одобряването й от ОбС, възлага на кмета на общината да внесе в
Общински съвет предложение за извършване на разпоредителна сделка – продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи:
- двуетажна масивна сграда /училище/ с площ от 95,70кв.м., находящо се в мах.
„Ламбовци” гр. Ябланица, актуван с АОС № 87/17.01.2001г. и при граници: Стефан Данов, нци В. Станев, н-ци Райко Додев.
- дворно място на училището с площ от 6,075 дка, съдържащо в себе си – нива, V
категория с площ от 3,800дка и площта на самото дворно място от 2,275дка, актуван с АОС
№ 20/25.02.1997г. и при граници двора на старото училище
Мотиви: Общински съвет променя характера на собствеността върху имот – общинска
собственост, представляващ училище, находящо се в мах. „Ламбовци” от публична в частна,
тъй като този имот от 1962г. е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за
общинската собственост. Фактическите основания за вземането на това решения са
необходимостта от ефективно стопанисване на сградата на бившето училище, осигуряване на
възможност за ремонт и поддръжка, както и прекратяване на вандалщината и разграбването
на имота като цяло. Предоставяйки тази сграда за разпореждане Община Ябланица ще има
възможност да съхрани за бъдещите поколения сградата на най-старото училище в общината
/основано 1876г./, което в момента се саморазрушава.
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.
По точка 2. Предложения от кмета на общината:
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По точка 2.1. Актуализация на бюджета за 2013г.
По т. 2.1. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 236
гр. Ябланица, 17.10.2013г.
Относно: Актуализация на бюджета за 2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети и
Решение № 172/26.02.2013г. на Общински съвет - Ябланица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Актуализира бюджета за 2013г., като увеличава:
1.1. По прихода в размер на 51 574 лв., разпределени по параграфи, както следва:
Параграф
Наименование
Сума в лева
§ 4040
Приходи от продажба на земя
54617,00
§ 3701
Внесено ДДС /-/
- 1951,00
§ 3702
Внесено ЗКПО /-/
- 1092,00
1.2. По разхода в размер на 51 574 лв., разпределени по параграфи, както следва:
Дейност
Параграф
Наименование
Сума
в лева

№
по
ред
1

Дейност 603 – ВиК

§5100

Ремонт ВиК Ябланица

2

Дейност 603 – ВиК

§5206

Рехабилитация и доизграждане
на канализационната и
водопреносна мрежа и
пречистване водите на гр.
Ябланица – І-ви етап –
изграждане на пречиствателна
станция с довеждащ колектор
Ремонт тротоари – с. Добревци

15000,00

3
4

Дейност 606 – улици и
тротоари
Дейност 606 – улици и
тротоари

§5100
§5100

Ремонт улици и тротоари – с.
Орешене

25000,00

6574,00
5000,00

2. В съответствие с решението на Общински съвет актуализацията като вътрешни
компенсирани промени да се отразят по параграфи и функции в бюджета на общината за
2013г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Владимир Василев, Драгомир
Марков, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев,
Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – 2 общински съветници – Валентина Николаева, Симо Иванов.
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По точка 2.2. Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
62/3/3210306 от 19.08.2013г. по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от
ПРСР за периода 2007-2013г. за проект „Ремонт сграда на общинска администрация –
Ябланица” сключен между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
По т. 2.2. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 237
гр. Ябланица, 17.10.2013г.
Относно: Издаване запис на заповед от община Ябланица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 62/3/3210306 от
19.08.2013г. по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода
2007-2013г. за проект „Ремонт сграда на общинска администрация – Ябланица” сключен
между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
62/3/3210306 от 19.08.2013г. по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от
ПРСР за периода 2007-2013г. за проект „Ремонт сградата на общинска администрация – гр.
Ябланица” сключен между Община Ябланица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
Изпълнителния директор Васил Георгиев Грудев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Ябланица да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ «Земеделие»-Разплащателна агенция в
размер на 47 161,52 лв. /четиридесет и седем хиляди сто шестдесет и един лев и петдесет и
две стотинки/ за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор
за отпускане на финансова помощ по Договор № 62/3/3210306 от 19.08.2013г. по мярка 4.1.
„Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013г. за проект
„Ремонт сградата на общинска администрация – гр. Ябланица” 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 № 62/3/3210306 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”-Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Ябланица, проведено на
..........., Протокол № .... т. ..... от дневния ред по доклад № ............ 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 ..... гласа „за”, .... „против” и „въздържали
се” ...., и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Ябланица.
ГЛАСУВАЛИ:
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„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.
По точка 2.3. Становище, относно извършване на разпоредителна сделка – продажба на
придаваема част от имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ.
Ябланица.
По т. 2.3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 238
гр. Ябланица, 17.10.2013г.
Относно: Становище, относно извършване на разпоредителна сделка – продажба на
придаваема част от имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Добревци, общ.
Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл.
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 62, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост във връзка с чл.
15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, §8, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗУТ и §6 от същия закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се прекрати съсобственост между Община Ябланица и Камелия
Николова Иванова чрез продажба на частта на Община Ябланица с площ от 72кв.м.
представляваща придаваема част към недвижим имот /УПИ ХІ-170, кв. 72/ по действащия
РП на с. Добревци съгласно Заповед № 641/25.06.2013г.на кмета на община Ябланица за
одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на с. Добревци, при граници на целия имот: от две страни
улици, УПИ VІІ-179, УПИ ІХ-178, УПИ Х-177, УПИ ХI-170, актувана с АОС №
1079/28.02.2013г.
2. След изготвяне на експертната оценка за определяне пазарната стойност от
лицензиран оценител и приемането й от Общински съвет възлага на кмета на общината да
извърши всички законни процедури за извършване на разпоредителната сделка.
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.
По точка 2.4. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска
собственост, находящи се в гр. Ябланица.
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По т. 2.4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 239
гр. Ябланица, 17.10.2013г.
Относно: Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост,
находящи се в гр. 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 и ал. 3 от ЗОС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Одобряване на експертна пазарна оценка, относно извършване на разпоредителни
сделки с имоти – общинска собственост:
1.1. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 053034, с начин на
трайно ползване „нива” с площ от 1,405 дка, VІІ категория в землището на мест. „Шумнене”
гр. Ябланица, актуван с АОС № 1371/12.08.2013г. и при граници: поземлени имоти: №
035125, № 053033, № 053048, № 053007, № 000473, като първоначална в публичния търг с
тайно наддаване в размер на 587,18 лв. /петстотин осемдесет и седем лева и осемнадесет
стотинки/ на дка.
1.2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 059126, с начин на
трайно ползване „нива” с площ от 17,674 дка, VІІ категория в землището на мест. „Попино
тръне” гр. Ябланица, актуван с АОС № 1370/12.08.2013г. и при граници: поземлени имоти:
№ 059125, № 000212, № 059054, № 059071, № 059079, № 000214, № 059080, № 059068, №
000204, № 059065, като първоначална в публичния търг с тайно наддаване в размер на 350,00
/триста и петдесет лева/ на дка.
2. Открива процедура по продажба чрез:
2.1. Публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 053034, с начин на трайно
ползване „нива” с площ от 1,405 дка, VІІ категория в землището на мест. „Шумнене” гр.
Ябланица, актуван с АОС № 1371/12.08.2013г.
2.2. Публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 059126, с начин на трайно
ползване „нива” с площ от 17,674 дка, VІІ категория в землището на мест. „Попино тръне”
гр. Ябланица, актуван с АОС № 1370/12.08.2013г.
3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да извърши
всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг, да
утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да подпише договор за
продажба.
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.
По точка 2.5. Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд
за установяване границите на имоти с придобито право на възстановяване на наследници на
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Найден Йотов Вълов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №012418/03.10.2013г.
По т. 2.5. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 240
гр. Ябланица, 17.10.2013г.
Относно: Искане за предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд за
установяване границите на имоти с придобито право на възстановяване на наследници на
Найден Йотов Вълов в изпълнение на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ с вх. №012418/03.10.2013г.
На основание чл.21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за стопанисване и
ползване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Да се предостави новообразуваният поземлен имот от Общински поземлен фонд по
съществуващи стари реални граници /ССРГ/ в землището на гр. Ябланица за възстановяване
на правото на собственост на наследници на Найден Йотов Вълов, както следва:
1.1. Новообразуван имот с № 095188 по начин на трайно ползване «ливада» с
проектна площ от 2,828 дка в местнастта «Тумбев дол», образуван от общински поземлен
имот с № 095012, актуван с АОС № 1372/01.10.2013г.
2. Възлага на Кмета на общината:
2.1. Да връчи Решението на Общински съвет – Ябланица на наследниците на Найден
Йотов Вълов и Общински служба земеделие – гр. Тетевен по реда на чл. 45ж, ал. 2,
изречение второ от ЗСПЗЗ.
2.2. Останалата част от имот № 095012 с площ от 0,758 дка останала след
обезщетението да се актува като общинска собственост.
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.
По точка 3. Предложение на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова
заетост, търговия и услуги", относно подготовка на предложение за промяна в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Ябланица.
По т. 3. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 241
гр. Ябланица, 17.10.2013г.
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Относно: Предложение на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова
заетост, търговия и услуги", относно подготовка на предложение за промяна в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Ябланица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. До следващото заседание на Общински съвет – Ябланица да бъде подготвено и
внесено предложение от кмета на общината, относно промяна в размера на местните такси и
цени на услугите в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община 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.
По точка 4. Питания, мнения, разни.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма
постъпили. Преди да даде думата за устни такива като председател на основание чл. 59, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Яблбаница, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2011-2015г. иска да
направи едно предложение за избор на временна комисия, която да поработи върху текста на
Наредба № 1 на ОбС. Наредбата е приета през м. февруари 2004г. И до момента не е
променяна. Всички знаят, че техния Правилник позволява това нещо. В началото на мандата
когато са съставили временна комисия по изготвянето на Правилника, след това друга такава
не е формирана. Имат тази възможност. Към момента в ОбС са получени предложения за
корекции от страна на РУП – Ябланица и РП-Тетевен по отношение актуализация на
административните санкции. Даде думата за предложения за състава на времената комисия.
г-н Владимир Василев-общ.съветник – предложи състава да е от 5 членове – 3-ма
общински съветници – Румен Гаврилов, Валентина Николаева и Иван Георгиев, а останалите
2-ма членове да са представители на администрацията.
г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – си направи отвод и предложи на нейно
място да влезе г-н Иван Иванов.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – предложи участниците от страна на Общинска
администрация да бъдат предложени от кмета на общината.
г-н Иван Цаков-кмет на общината – отбеляза, че желае да предложи общински
съветници. Евентуално Иво и Ваня от администрацията.
г-н Румен Петров-общ.съветник – поясни, че останалите общински съветници могат да
бъдат привличани като външни експерти, като изяви готовност да участва в консултациите.
г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – предложи в състава да влезе заместник-кмета, гн Стоян Стойчев. Обобщи следния състав на времената комисия: общински съветници –
Румен Гаврилов, Иван Иванов, Найден Пеев, Драгомир Марков, Иван Нинов. От страна на
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ОбА: Стоян Стойчев, Ваня Иванова. Комисията е със срок на действие до края на
календарната 2013. Председател на Временната комисия – Румен Гаврилов.
г-н Владимир Василев-общ.съветник – предложи след изготвяне на актуалният текст на
Наредба № 1 той да бъде разгледан не само от ПК по Обществен ред, но и от
Икономическата комисия.
г-н Румен Гаврилов-председател обС – уточни, че текста ще бъде разгледан от всички
постоянни комисии преди да влезе на заседание на ОбС - поне такава практика е видял в
другите Общински съвети. Процедура „Гласуване” за приемане на състава на Временната
комисия.
По т. 4. Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ
№ 242
гр. Ябланица, 17.10.2013г.
Относно: Определяне състава на временна комисия за актуализация на Наредба № 1 за
поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и
тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на
община Ябланица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48 и чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, т. 1, чл.
48, чл. 59 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ябланица,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация за мандат 20112015г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за актуализация на Наредба № 1 за поддържане на
обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната
собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община
Ябланица.
2. Избира председател и определя персоналния състав на временната комисия към
Общински съвет:
2.1. Избира за Председател на Времената комисия - г-н Румен Гаврилов.
2.2. Определя персоналния състав на Времената комисия, както следва:
1. Драгомир Марков – общински съветник
2. Иван Иванов – общински съветник
3. Иван Нинов – общински съветник
4. Найден Пеев – общински съветник
5. Стоян Стойчев – заместник-кмет ОбА – Ябланица
6. Ваня Иванова – директор Дирекция „ССПТСУОСЕ” в ОбА - Ябланица
2.3. Срок за работа на Времената комисия до 31.12.2013г.
ГЛАСУВАЛИ:
„За” – 13 общински съветници;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.
г-жа Валентина Николаева-общ.съветник – попита кога ще бъде възстановена пътната
отсечка, част от ул. „Мико Петков”, при моста срещу БКС?
г-н Иван Цаков-кмет на общината – отговори, че в началото на следващата седмица до
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края на месеца трябва да се възстанови тази отсечка, улицата водеща към пазара и тази за гр.
Тетевен.
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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