
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ЯБЛАНИЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 29 
 
         Днес 24.09.2013г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. 
Ябланица. 
         Присъстваха 11 общински съветници. По уважителни причини отсъстваха г-жа 
Валентина Николаева-общ.съветник и г-н Драгомир Марков-общ.съветник. 
         Заседанието откри и ръководи г-н Румен Гаврилов-председател на Общински съвет.            
         Обявена процедура „Гласуване” за приемане на проекта за дневен ред. 
 
         Общински съвет прие да работи по следния  
 

Дневен ред 
         1. Предложение от Кмета на Общината, относно утвърждаване броя на групите и 
паралелките в учебните и детски заведения на територията на община Ябланица за учебната 
2013/2014г. 
         2. Предложение от Стоян Стойчев-изпълняващ длъжността кмет на Община Ябланица 
съгласно Заповед № 1060/12.09.2013г., относно процедура за допускане изработване на 
проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-
ПРЗ/ за поземлени имоти № 52002, № 52003, № 52004, № 52006 и част от поземлен имот № 
52103, мест. „Селище”, землището на с. Брестница – ЕКАТТЕ 06450, община Ябланица 
         3. Питания, мнения, разни. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” – няма; 
         „Въздържали се” – няма. 
 
 
         По точка 1. Предложение от Кмета на Общината, относно утвърждаване броя на 
групите и паралелките в учебните и детски заведения на територията на община Ябланица за 
учебната 2013/2014г. 
                   
         По т.1. Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ 
 № 233 

гр. Ябланица, 24.09.2013г. 
 
         Относно: Утвърждава структурата на училищната мрежа в община Ябланица, считано 
от 01.09.2013г., разрешаване съществуването на самостоятелни и слети паралелки и средната 
месечна посещаемост в ОДЗ Райна Княгиня” – Ябланица за учебната 2013/2014 г. 
 
         На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за народната просвета, чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от 
ППЗНП, чл. 2, ал. 5, ал. 6, чл. 2а, чл. 7, т. 3 от Наредба № 7/2000г. на МОН /доп.- ДВ бр. 
27/2008г./ и чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
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         1. Утвърждава структурата на училищната мрежа в община Ябланица, считано от 
01.09.2013г.  
 
             А. ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ: 
              - ОДЗ „Райна Княгиня” - гр. Ябланица , със следните филиали: 
              с. Златна Панега  

с. Брестница  
              с. Добревци  
 
              Б. УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ: 
              - СОУ “ Васил Левски “ – гр. Ябланица  
              - ОУ “ Христо Ботев “ – с. Брестница  
              - ОУ “ Любен Каравелов “ – с. Златна Панега  
              - ОУ “ Васил Левски “ – с. Орешене 
 
         2. Разрешава съществуването на самостоятелна паралелка с брой на учениците под 
установения минимум за: 

 СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица втора паралелка X клас при минимален брой 
15 ученика ; 

 
         3.  Разрешава съществуването на самостоятелни паралелки от I до XII клас с минимален 
брой 10 ученици, за следните училища:  

 ОУ „Христо Ботев” – с. Брестница 
- VII клас – 13 ученика, при минимален брой 18 ученика 

 ОУ „Любен Каравелов” - с. Златна Панега 
              - Подготвителен клас – 18 деца, при минимален брой 12 деца 
              - I клас – 15 ученика, при минимален брой 16 ученика 
              - II клас – 12 ученика, при минимален брой 16 ученика 
              - III клас – 14 ученика, при минимален брой 16 ученика 
              - IV клас – 14 ученика, при минимален брой 16 ученика 
              - V клас – 13 ученика, при минимален брой 18 ученика 
              - VI клас – 12 ученика, при минимален брой 18 ученика 

 ОУ „Васил Левски” – с. Орешене 
              - Подготвителен клас за 5 г. – 16, при минимален брой 12 деца 
              - Подготвителен клас за 6 г. – 20, при минимален брой 12 деца 
              - I клас – 15 ученика, при минимален брой 16 ученика 
              - V клас – 11 ученика, при минимален брой 18 ученика 
              - VI клас – 17 ученика, при минимален брой 18 ученика 
              - VII клас – 15 ученика, при минимален брой 18 ученика 
              - VIII клас – 13 ученика, при минимален брой 18 ученика 
 
         4. Разрешава съществуването на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два 
класа, за следните училища: 

 ОУ „Христо Ботев” – с. Брестница 
              - VI и VIII клас – 20 ученика, при минимален брой 18 ученика 

 ОУ „Любен Каравелов” – с. Златна Панега 
              - VII и VIII клас – 20 ученика, при минимален брой 18 ученика 
 
         5. Определя средна месечна посещаемост 12 деца, с изключение на времето от 24 
декември до 6 януари, от 1 юни до 15 септември, на епидемия и карантина в ОДЗ «Райна 
Княгиня» и филиалите. 
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         Мотиви: Пренасочването на ученици от цитираните по-горе паралелки към други 
училища ще доведе до изтеглянето на ученици от други класове, което неминуемо ще влоши 
общото състояние на училището. Неразрешаването на поднормативни паралелки и от там 
необходимостта учениците задължително да пътуват, ще доведе до отказ от посещение на 
училище на голяма част от тях. Съгласно чл. 7, т. 3 от Наредбата при недостатъчен брой 
ученици за образуването на паралелките в първия клас на професионалните училища, 
професионалните гимназии и професионалните колежи, както и на професионалните 
паралелки в училищата по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното образование и 
обучение паралелките се формират, както следва: втора и следваща паралелка – когато броя 
на учениците, разделен на норматива за максимален брой даде резултат 15. Такъв е случая в 
СОУ „Васил Левски” гр. Ябланица. Паралелката с профил „технологичен-ресторантьорство„ 
е единствена на територията на Община Ябланица и учениците от нея няма къде да 
продължат образованието си по този профил и по същия учебен план. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 11 общински съветници; 
         „Против” –  няма; 
         „Въздържали се” –  няма. 
 
 
         По точка 2. Предложение от Стоян Стойчев-изпълняващ длъжността кмет на Община 
Ябланица съгласно Заповед № 1060/12.09.2013г., относно процедура за допускане 
изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти № 52002, № 52003, № 52004, № 52006 и част от 
поземлен имот № 52103, мест. „Селище”, землището на с. Брестница – ЕКАТТЕ 06450, 
община Ябланица 
 
         По т. 2. Общински съвет прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 № 234 

гр. Ябланица, 24.09.2013г. 
 
         Относно: Процедура за допускане изработване на проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти № 
52002, № 52003, № 52004, № 52006 и част от поземлен имот № 52103, мест. „Селище”, 
землището на с. Брестница – ЕКАТТЕ 06450, община Ябланица 
 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а,, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 
6, чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯБЛАНИЦА 
 

РЕШИ: 
 
         1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ засягащ имоти № 52002, № 52003, № 52004, № 52006 и 
част от поземлен имот № 52103, мест. „Селище”, землището на с. Брестница, община 
Ябланица във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 
при спазване на всички законови разпоредби. 
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         2. Възлага на Кмета на община Ябланица изпълнението на всички действия за 
правилното и законосъобразно процедиране и влизане в сила на решението. 
 
         ГЛАСУВАЛИ: 
         „За” – 9 общински съветници – Бисер Георгиев, Иван Иванов, Иван Нинов, Иван 
Георгиев, Найден Пеев, Николай Георгиев, Пламен Ралчовски, Румен Петров, Симо 
Иванов; 
         „Против” –  няма; 
         „Въздържали се” – 2 общински съветници – Владимир Василев, Румен Гаврилов. 
 
 
         По точка 3. Питания, мнения, разни. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – поясни, че до момента писмени питания няма 
постъпили. Даде думата за устни такива. 
         г-н Румен Петров-общ.съветник – попита направено ли е проучване какъв е 
необходимият брой контейнери за отпадъци, които да бъдат поставени на територията на 
Ябланица? Възможно ли е да се актуализира графика за смесъбиране и сметоизвозване и 
евентуално поставяне на допълнителни контейнери на места? Изрази предположение, че 
фирмата има необходимия ресурс, но ефекта по сметосъбирането не е добър. 
         г-н Стоян Стойчев-изпълняващ длъжността кмет на община Ябланица, съгласно 
Заповед № 1060/12.09.2013г. – обясни, че в Ябланица всеки ден се дислоцират на различни 
места различен брой контейнери. Оказва, че въпреки приетата Програма голяма част от 
фирмите на територията на града изхвърлят кашоните в контейнерите. Нещо, което трябва да 
бъде рециклирано и използвано. Разбира се където се предложи да бъдат поставени 
допълнително контейнери това се прави. Прави се разместване, защото има такава 
възможност. Трябва само да се конкретизират местата. Даде пример с поставените 6бр. 
контейнери до сградата на РСПБЗН, който постоянно са пълни. 
         г-н Иван Нинов-общ.съветник – попита има ли смисъл да бъдат събирани отделно, след 
като се изхвърлят заедно? 
         г-н Стоян Стойчев- изпълняващ длъжността кмет на община Ябланица, съгласно 
Заповед № 1060/12.09.2013г.– обясни, че това трябва да се прави още повече, че към 
приетата вече Програма предстои приемане на Стратегия за разделно събиране на 
отпадъците. Не се събира разделно, защото културата ни е такава. 
         г-н Румен Гаврилов-председател ОбС – запозна общинските съветници с една 
инициатива подета от Община Ябланица, съвместно видни общественици, за възстановяване 
на къщата – музей на Васил Левски в с. Батулци. Представи писмо от Областен Управител 
Ловеч, с което Областна администрация също подкрепя инициативата и изразява 
положително становище пред Министерство на Културата за отпускането на необходимите 
финансови средства за нейното възстановяване като паметник на културата. 
 
 
          Поради изчерпване на дневния ред г-н Румен Гаврилов-председател ОбС закри 
заседанието на Общински съвет Ябланица. 
 
  
 
 
 
 
 
         Румен Гаврилов: /п/ 
         Председател Общински съвет 


