
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 24 
 
         Днес 19.06.2013г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. 
Ябланица. 
         Присъстваха 12 общински съветници. Със заявление за отсъствие г-н Драгомир 
Марков-общ.съветник. 
         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. Утвърждаване на план – сметка за организиране и провеждане на традиционния 
летен панаир „Свети Дух” 24.06. – 30.06.2013г. 
              1.2. Докладване във връзка с писмо с вх. №08-00-1848/17.04.2013г. за изменение на 
чл. 4 /1/ от Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 5112122-С002, за финансиране 
изпълнението на проект DIR 5112122-2-67 „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в регион Луковит”. 
              1.3. Предоставяне за ползване на мери и пасища – общинска собственост за 
отглеждане на пасищни животни, както и предоставяне на такива земи на лица поели 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 
              1.4. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на движимо имущество-
общинска собственост и одобряване на експертна пазарна оценка. 
              1.5. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост, 
находящи се в гр. Ябланица и с. Добревци, общ. Ябланица. 
              1.6. Утвърждаване на СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица за средищно училище. 
         2. Питания, мнения, разни. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 12 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 1. Предложения от Кмета на Общината: 
         По точка 1.1. Утвърждаване на план – сметка за организиране и провеждане на 
традиционния летен панаир „Свети Дух” 24.06. – 30.06.2013г. 
          
         По т.1.1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 206 

гр. Ябланица, 19.06.2013г. 
 
         Относно: Утвърждаване на план – сметка за организиране и провеждане на 
традиционния летен панаир „Свети Дух” 24.06. – 30.06.2013г. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Утвърждава план – сметка за организация и провеждане на традиционен летен 
панаир „Свети дух” в дните 24.06.2013г. – 30.06.2013г., както следва: 
 

І. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 600 лв. 
- плакати 250 лв. 
- украса 350 лв. 
  
ІІ. КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 5400 лв. 
- за награден фонд за участници в различни видове 
мероприятия, за купи, грамоти и др. 

800 лв. 

- за откриване на панаира 1500лв. 
- за празнична литургия на 24.06.2013г. 700 лв. 
- театър 2500 лв. 
  
ІІІ. СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ 1400 лв. 
- ловна стрелба 600 лв. 
- състезание по колоездене 400 лв. 
- турнир по футбол 400 лв. 
  
ІV. ДРУГИ РАЗХОДИ 300 лв. 
ВСИЧКО РАЗХОДИ 7800 лв. 

 
         2. Разходите да се извършат от § 1098 на общинския бюджет. 
         3. При икономия или недостиг на средства, същите могат да се пренасочат от едно в 
друго мероприятие. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 7 общински съветници – Валентина Николаева, Владимир Василев, Иван 
Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов; 
         „Против” –  3 общински съветници – Иван Нинов, Румен Петров, Симо Иванов; 
         „Въздържали се” – 2 общински съветници – Бисер Георгиев, Иван Иванов. 
 
 
         По точка 1.2. Докладване във връзка с писмо с вх. №08-00-1848/17.04.2013г. за 
изменение на чл. 4 /1/ от Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 5112122-С002, за 
финансиране изпълнението на проект DIR 5112122-2-67 „Изграждане на Регионална система 
за управление на отпадъците в Регион Луковит”. 
 
         По т. 1.2. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 207 

гр. Ябланица, 19.06.2013г. 
 
         Относно: Докладване във връзка с писмо с вх. №08-00-1848/17.04.2013г. за изменение 
на чл. 4 /1/ от Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 5112122-С002, за финансиране 
изпълнението на проект DIR 5112122-2-67 „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в Регион Луковит”. 
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         На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Кмета на Община Ябланица съвместно с партньорските общини – Луковит, Тетевен, 
Червен бряг, Роман да подпише Допълнително споразумание към Договор за бъзвъзмездна 
финансова помощ № DIR 5112122-С002 за финансиране изпълнението на проект DIR 
5112122-2-67 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Луковит” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 
 
         2. Да се извърши промяна в размера на собствения финансов принос на Община 
Ябланица, от 58 886,48лв. на 80 531,36 лв., представляващ 7,16 % от общия размер на 
собствения принос на партньорите в Регионално сдружение да управление на отпадъците 
/РСУО/ - регион Луковит, за реализацията на проект „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в регион Луковит”. 
         Средствата да бъдат осигурени от приходите от такса „битови отпадъци” при наличие 
на свободни средства в бюджета на Община Ябланица 2013г. и дава съгласие за 
горепосочената сума за 2014 и 2015г. 
 
         3. Дава съгласие кмета на Община Ябланица да подпише допълнение към 
споразумението за партньорство за изменение на чл. 2, ал. 4, т.4.1. в съответствие с анализ 
разходи и ползи за осигуряване на собствения финансов принос. 
 
         4. Дава съгласие кмета на Община Ябланица да подпише допълнение към 
споразумението за партньорство за изменение на чл. 15, ал. 3 за удължаване срока на 
действие на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит” до 
31.12.2014г. съгласно § 13, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 
управление на отпадъците /изм. ДВ бр. 53/13.07.2012г./, който гласи че – „Заварените 
регионални сдружения и споразумения, създадени по реда на чл. 19а от отменения Закон за 
управление на отпадъците преди 23.05.2010г., подлежат на прекратяване в срок до 
31.12.2014г. Ако общините изберат да запазят заварените регионални сдружения и 
споразумения, в срок до 31.12.2014г. могат да получат финансиране на проекти в областта на 
управление на отпадъците по чл. 24, ал. 9”. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, 
Пламен Ралчовски, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – 1 общински съветник – Румен Гаврилов. 
 
 
         По точка 1.3. Предоставяне за ползване на мери и пасища – общинска собственост за 
отглеждане на пасищни животни, както и предоставяне на такива земи на лица поели 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 
          
         По т.1.3. Общински съвет прие 
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РЕШЕНИЕ 
 № 208 

гр. Ябланица, 19.06.2013г. 
 
         Относно:. Предоставяне за ползване на мери и пасища – общинска собственост за 
отглеждане на пасищни животни, както и предоставяне на такива земи на лица, поели 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37и, чл. 37о и чл. 37п от 
Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да се предоставят под наем общинските мери и пасища за общо и 
индивидуално ползване от земеделски стопани и/или техните сдружения отглеждащи 
пасищни животни, при условия да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

2. Определя реда и условията за индивидуално ползване, при които могат да се 
предоставят мерите и пасищата чрез заплащане такса за ползване за срок до 5 (пет) години. 

3. Определя такса за ползване на общинските пасища в размер на 3 лв./дка, която се 
заплаща при сключване на договора.  

4. Кандидатите за ползване на общинските пасища и мери да са: 
4.1. регистрирани земеделски производители. 
4.2.регистрирали брой животни в Системата за идентификация  на животните и 

регистрация на животновъдните обекти в Областната дирекция по безопасност на храните 
(ОДБХ) - Ловеч, както следва: 

а) 10 или повече  броя  ЕРД (говеда, биволи или говеда и биволи); 
б)  5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета; 
в) 10 или повече ДРД (овце майки, кози майки или овце и кози майки); 
г) 5 или повече еднокопитни животни (коне, магарета, мулета, катъри). 
5. Земеделски стопани – животновъди, желаещите  да ползват пасища и мери от ОПФ 

подават  заявление  до кмета на Община  Ябланица. 
5.1.В заявлението да се посочва: 
 а) номер на имота, размера и местонахождението на земята; 
 б) срока за ползване на пасищата.  
5.2. Към заявлението задължително да се прилагат следните документи:   
а) копие от актуална регистрационна карта на земеделския  производител; 
б) справка за броя на отглежданите от него животни по вид и категория, заверена от 

ветеринарен лекар при ОДБХ-Ловеч; 
в) документ за наличие или липса на парични задължения към общината; 
г) декларация, че нямат прекратени договори за ползване на земеделска земя от ОПФ 

поради не издължаване на парични задължения по тях. 
6. Определя годишния план и правилата за ползване на мерите и пасищата на 

територията  на Община Ябланица: 
6.1. Мерите или части от тях, в близост до населените места  да се използват за общо 

ползване при изкарване животните на паша. 
6.2. За прокари до местата за паша и водопой на животните да се използват 

съществуващите полски пътища, а за излизане от населеното място да се използва маршрут, 
определен от кмета/км.наместник на населеното място.  

6.3. Пашата на животните в пасищата за индивидуално ползване да започва при 
достигане на пасищна зрелост на тревостоя. 
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6.4. Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището, както 
следва: 

 
Вид на животните Възраст на 

животните 
Полагащи се минимални   площи-пасища 

За продуктивни За слабопродуктивни 

Едър рогат добитък - ЕРД над 24 месеца 6 дка  8 дка 

 до 24 месеца 3 дка  4 дка 

Дребен рогат добитък-
ДРД 

за всички  
възрасти 

1 дка  3 дка 

Еднокопитни за всички 
възрасти 

8 дка  10 дка 

6.5. В постоянно затревени площи (пасища и ливади) да се поддържа минимална 
гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или да се извършва минимум 1 
коситба годишно (Национален стандарт 4.1) 

6.6. За по-големите пасищни площи да се въведе парцелно ползване  на имотите за 
паша или сенокос. 

6.7. Задължително прилагане на ветеринарна профилактика за обеззаразяване на 
затревени пасищни участъци при установяване на  заразно заболяване при животните.  

6.8. За опазване  и подобряване на мерите и пасищата, както и поддържането им в 
добро земеделско и екологично състояние е  задължително: 

 Постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна 
растителност.  

 Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове – орлова 
папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина. 

 Да се запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на 
земеделското стопанство и/или земеделския парцел. 

 Да не се допуска в наетите земеделски площи навлизането на дървесна и 
храстовидна  растителност  от  гори в близост  до тях. 

7. Мерите и пасищата, останали свободни след предоставените на земеделските 
стопани - отглеждащи животни да се предлагат чрез публичен търг под наем или аренда на 
лица, които  поемат  задължението да ги  поддържат  в добро земеделско  и екологично 
състояние за срок  до 5 (пет) години. 

7.1. Участниците в публичния търг да отговарят на изискванията за участие в публичен 
търг за земеделски земи от ОПФ съгласно Наредбата  за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество  в Община Ябланица. 

8. Началната тръжна цена за отдаване под наем или аренда  на мери и пасища от ОПФ,  
за индивидуално ползване  от лица,  поели задължението да ги поддържат в добро 
земеделско и еклогично състояние  не може да е по-ниска от началната тръжна цена  за 
отдаването под наем или под аренда на мерите и пасищата от ДПФ, която за 2012 година е  6 
лв./дка. 

9. Желаещите  да ползват пасища и мери от ОПФ подават заявление  до кмета на 
Община  Ябланица. 

9.1. В заявлението да се посочва: 
 а) номер на имота, размера и местонахождението на  земята; 
 б) срока за ползване на пасищата.  
9.2. Към заявлението задължително да се прилагат следните документи:   
а) копие от актуална регистрационна карта на земеделския  производител. 
б) документ за наличие или липса на парични задължения към общината. 
в) декларация, че нямат прекратени договори за ползване на земеделска земя от ОПФ 

поради неиздължаване на парични задължения по тях. 
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10. Правата и задълженията на ползвателите на общинските мери и пасищата се 
определят с договора за предоставянето им. 

11. Годишната наемна цена за общинските мери и пасища в землищата на Община  
Ябланица се актуализира ежегодно от Общински съвет, съобразно началната тръжна цена за 
отдаване под наем  или аренда  на мерите и пасищата от ДПФ. 

12. Възлага на Кмета на Община Ябланица да извърши необходимите действия за 
правилното и законосъобразно провеждане на процедурите  по предоставянето за ползване  
на мерите и пасищата от ОПФ и сключи  договори, при спазване изискването на чл. 44, ал. 1, 
т. 18 от ЗМСМА.  

13. Отменя решение № 59 от 22.05.2012 г. на Общински съвет – Ябланица, за ползване 
на мери и пасища-общинска собственост за отглеждане на животни в съответствие с 
условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, 
Пламен Ралчовски, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – 1 общински съветник – Румен Гаврилов. 
 
 
         По точка 1.4. Извършване на разпоредителна сделка – продажба на движимо 
имущество – общинска собственост и одобряване на експертна пазарна оценка. 
 
         По 1.4. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 209 

гр. Ябланица, 19.06.2013г. 
 
         Относно: Извършване на разпоредителна сделка – продажба на движимо имущество – 
общинска собственост и одобряване на експертна пазарна оценка. 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45, ал. 4, т. 1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Дава съгласие от наличните 37 бр. контейнери /съдове за битови отпадъци/- движима 
общинска собственост да бъде извършена разпоредителна сделка – продажба на 25 бр. 
контейнери чрез публичен търг с тайно наддаване. Останалите 12 бр. контейнери остават 
резерв към дейност „Чистота” на Общината. 
 
         2. Одобрява представената експертна пазарна оценка, относно извършване на 
разпоредителна сделка с движимо имущество – общинска собственост и приема  справедлива 
пазарна стойност на 25 бр. контейнери /съдове за битови отпадъци/, като първоначална в 
публичния търг с тайно наддаване в размер на 347,54 /триста четиридесет и седем лева и 
петдесет и четири стотинки/ без ДДС за 1 бр. контейнер. 
 
         3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да извърши 
всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно 
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наддаване, да утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да подпише 
договор за продажба. 
 
         4. До заседанието на ПК „Бюджет и финанси, общинска собственост, трудова заетост, 
търговия и услуги” през м. юли да бъде представен икономически анализ на 
сметосъбирането до 30.06.2013г. съотносимо към бюджетната рамка за полугодието по перо 
„сметосъбиране”. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, 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. Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска 
собственост, находящи се в гр. Ябланица и с. Добревци, общ. Ябланица. 
 
         По т. 1.5. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 210 

гр. Ябланица, 19.06.2013г. 
 
         Относно: Одобряване на експертни пазарни оценки на имоти – общинска собственост, 
находящи се в гр. Ябланица и с. Добревци, 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 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 № 048170 с площ от 
2,799 дка, начин на трайно ползване „нива”, категория на земята – Х, находящ се в 
землището на гр. Ябланица, мест. „Нановица”, актуван с АОС № 1094/08.03.2013г., при 
граници: ПИ № 048167, ПИ № 048160, ПИ № 048015, ПИ № 048016 и ПИ № 048156, като 
първоначална в публичния търг с тайно наддаване в размер на 571,00 /петстотин седемдесет 
и един/лв.;  
              1.2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 048171 с площ от 
2,434 дка, начин на трайно ползване „нива”, категория на земята – Х, находящ се в 
землището на гр. Ябланица, мест. „Нановица”, актуван с АОС № 1095/08.03.2013г., при 
граници: ПИ № ПИ № 048167, ПИ № 048160, ПИ № 048015, ПИ № 048014, ПИ № 048013, 
ПИ № 048007, ПИ № 048016, ПИ № 048008 и ПИ № 048155 като първоначална в публичния 
търг с тайно наддаване в размер на 496,00 /четиристотин деветдесет и шест/ лв.;  
              1.3. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 037134 с площ от 
1,224 дка, начин на трайно ползване „овощна градина”, категория на земята – V, находящ се 
в землището на гр. Ябланица, мест. „Голяма гора”, актуван с АОС № 1113/18.03.2013г., при 
граници: ПИ № 037228, ПИ № 037151 и ПИ № 037136 като първоначална в публичния търг с 
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тайно наддаване в размер на 531,22 /петстотин тридесет и един лев и двадесет и две 
стотинки/ лв.; 
              1.4. Приема справедлива пазарна стойност на УПИ ІХ-604 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, н-ци Мико Петков Драганов като 
първоначална в публичния търг по оферта в размер на 6593,60 /шест хиляди петстотин 
деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/ лв. без ДДС. 
 
         2. Открива процедура по продажба чрез: 
              2.1. Публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 048170 с площ от 2,799 
дка, начин на трайно ползване „нива”, категория на земята – Х, находящ се в землището на 
гр. Ябланица, мест. „Нановица”, актуван с АОС № 1094/08.03.2013г. 
              2.2. Публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 048171 с площ от 2,434 
дка, начин на трайно ползване „нива”, категория на земята – Х, находящ се в землището на 
гр. Ябланица, мест. „Нановица”, актуван с АОС № 1095/08.03.2013г. 
              2.3. Публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот № 037134 с площ от 1,224 
дка, начин на трайно ползване „овощна градина”, категория на земята – V, находящ се в 
землището на гр. Ябланица, мест. „Голяма гора”, актуван с АОС № 1113/18.03.2013г. 
              2.4. Публичен търг по оферта на УПИ ІХ-604 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. 
 
         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” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, 
Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
 
         По точка 1.6. Утвърждаване на СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица за средищно 
училище. 
 
         По т.1.6. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 211 

гр. Ябланица, 19.06.2013г. 
 
         Относно: Утвърждаване на СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица за средищно училище. 
 
         На основание Постановление № 84 от 06.04.2009г. за приемане на Списък на 
средищните училища в Република България и във връзка с чл. 26, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 и чл. 36, 
ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за народната просвета, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 20 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
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РЕШИ: 
 
         1. Възлага на Кмета на Община Ябланица да изготви мотивирано предложение до 
Министерство на образованието СОУ „Васил Левски” гр. Ябланица да остане в 
актуализирания Списък на средищните училища за учебната 2013/2014г. 
              1. 2. СОУ „Васил Левски” гр. Ябланица с адрес гр. Ябланица, обл. Ловеч, ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий” № 21 отговаря на изискванията на § 6в, ал. 5, т.1, т.2 и т. 3 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета. 
              Мотиви: В СОУ „Васил Левски” гр. Ябланица е единственото средно училище в 
общината. В него се обучават ученици от всички населените места от общината, в които 
няма учебни заведения. 
              1.3. Броя на учениците до 16 годишна възраст, които се обучават в СОУ „Васил 
Левски” и са от населени места, в които няма училище, съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 
1, т.1-4, т.6, 7 и 8 от Закона за народната просвета, както следва: 
                   - с. Малък Извор – 4 ученика; 
                   - с. Батулци – 6 ученика; 
                   - с. Голяма Брестница – 11 ученика; 
                   - с. Добревци – 32 ученика; 
                   - мест. Нановица – 4 ученика; 
                   - мест. Ламбовци – 3 ученика 
              1.4. СОУ „Васил Левски” е ползвател на 3 училищни автобуса.  
              Общинската транспортна схема допълнително подсигурява достъпа до училището 
през цялата учебна година. 
              1.5. В СОУ „Васил Левски” има добре осигурено столово хранене за учениците 
/около 200 ученици на ден/, което се организира и финансира от бюджета на Община 
Ябланица, „Местни дейности”. 
              1.6. Целодневната организация на учебния ден се осъществява в девет 
полуинтернатни групи за ученици от І до VІІІ клас. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 12 общински съветници – Бисер Георгиев, Валентина Николаева, Владимир 
Василев, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, 
Пламен Ралчовски, Румен Гаврилов, Румен Петров; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържал се” – няма. 
 
          
         По точка 2. Питания, мнения, разни. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма 
постъпили. Представи писмо от Областен управител Ловеч, относно съгласуване на график и 
участници в обученията по проект «Координиране на местни политики в област Ловеч за 
устойчиво развитие и просперитет». Поясни, че предвиденото обучение е по следните теми: 
«Стратегическо планиране», «Изпълнение и финансиране на политики», «Наблюдение, 
контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи». Съответно 
периодите за изпълнение са 2-3 юли, 9-10 юли и 16-17 юли. Участниците са разпределени в 
три групи, като І и ІІІ група, касае Общински съвет. В първата група участват председателите 
на Общински съвети, а в третата група участват общинските, съветници, членове не ресорни 
постоянни комисии към ОбС. При тях това е Николай Георгиев, като председател на ПК 
«Европейско сътрудничество, оперативни програми и партньорски инициативи”.  
         г-н Владимир Василев-общ.съветник – изрази съгласие като член на ПК да участва 
заедно с Николай Георгиев в това обучение. 
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         г-н Стоян Стойчев-зам.кмет – припомни изискванията на приетата Програма за  
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Ябланица и съответно 
действията, които трябва да се предприемат от страна на Община, фирми и т.н. също така 
предстой изготвянето на график, по който ще се извършва разделното сметосъбиране 
         г-н Румен Петров-общ.съветник – попита по какъв повод са поставени плочите на 
централния площад – оброчни ли са, в памет на някой или нещо са? Какво точно 
представляват? 
         г-н Стоян Стойчев-зам.-кмет – обясни, че това са реплики на откритите исторически 
находки на територията на общината. Те се поставят за постоянни и са изработени по проект  
„Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Ябланица”.        
 
 
          Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри 
заседанието на Общински съвет Ябланица. 
 
 
 
 
 
 
         Румен Гаврилов: /п/ 
         Председател Общински съвет 


