
Изх. № 000-177/19.07.2022 Вх. № 000-177/19.07.2022 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Изменение на Решение № 444/21.04.2022 г., изм. с Решения №
467/31.05.2022 г. и № 469/30.06.2022 г. на Общински съвет - Котел за приемане
бюджета за 2022 г. на Община Котел

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Инвестиционната програма на община Котел за 2022 г. е включен обект
„Основен ремонт на мост срещу църквата в с. Нейково“ на стойност 20 000 лв. При
проведено проучване на цени на дървен материал, се забелязва значителен ръст на
цените на материала, което налага промяна на прогнозната стойност на обекта към
момента. Необходими са допълнителни 10 000 лв. за извършване на строителните
дейности на обекта. Средствата ще бъдат осигурени от обект „Основен ремонт на път
SLV 3014 IV-48028 Котел-м. „Чутурка“ гр. Котел“, който е на стойност 220 000 лв.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси,
предлагам на Общински съвет - Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Изменя т.1 от Решение № 444/21.04.2022 г. изм. с Решения № 467/31.05.2022

г. и № 469/30.06.2022 г. на Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2022 г. на
Община Котел, по следния начин:

1.1.Коригира разходната част на бюджета на Община Котел за 2022 г., -
Приложение№ 2, от Решение № 444/21.04.2022 г. изм. с Решения № 467/31.05.2022 г. и
№ 469/30.06.2022 г. на Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2022 г. на
Община Котел, както следва:

1.1.1. Осигурява допълнителни средства в размер на 10000 лв. за обект
„Основен

ремонт на мост срещу църквата в с. Нейково“, като увеличава кредита на § 51-00 „
Основен ремонт на ДМА”, в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
улична мрежа”, функция „Жилищно строителство, благоустройството комунално
стопанство и опазване на околната среда”, за сметка на § 51-00 „Основен ремонт на
ДМА” в местна дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътищата“, функция „Икономически дейности и услуги“, който се намаля с 10000
лв., от обект „Основен ремонт на път SLV 3014 IV-48028 Котел-м. „Чутурка“ гр. Котел“.

2. Изменя и допълва т. 2 „Инвестиционна програма за 2022 г.” - Приложение №
3, от Решение № 444/21.04.2022 г. изм. с Решения № 467/31.05.2022 г. и №
469/30.06.2022 г. на Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2022 г. на
Община Котел, съгласно Приложение № 1

3.Задължава кмета на община Котел да отрази промените по бюджета на
общината за 2022 г.

С уважение,
Коста Каранашев



Кмет на Община Котел (препис)
Изх. № 000-173/19.07.2022 Вх. № 000-173/19.07.2022 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Разходване на средства от месечните обезпечения и отчисления по чл.
60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с разпоредбата на §60 от Закона за изменение и допълнение на
ДОПК, в сила от 01.01.2022 г. /ДВ, бр.17 от 2022 г./ месечни обезпечения и отчисления
за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64 ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците, могат да се разходват по решение на общинския съвет, чрез вътрешни
компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на
определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Дължимите месечни обезпечения и
отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64 ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците, се внасят в срок до 31.12.2022 г., когато не е прието решение на общинския
съвет. Плануваните месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл.
64 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в план-сметката за 2022 г. са в размер на
336192 лв.

В „План сметката на разходите на общината за извършване на дейностите по
предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община Котел за 2022
г.“, разходите са на стойност 1166688 лв. в т. за сметка на „такса битов
отпадък“ 438674 лв. и „ за сметка на други общински приходи“ 728014 лв. Разходи за
дейност „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации
за тяхното третиране, като и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци“ –
500519 лв., в т.ч. за сметка на „такса битов отпадък“ 188195 лв. и за сметка на други
общински приходи 312324 лв. Разходи за дейност „Третиране на битови отпадъци
необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа
за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или
обезвреждане на битови отпадъци“ 417792 лв., в т.ч. за сметка на такса битов отпадък
157090 лв. и за сметка на други общински приходи 260702 лв. Разходи за дейност
„Поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено
ползване“ 248377 лв. в т.ч. за сметка на такса битов отпадък 93389 лв. и за сметка на
други общински приходи 154988 лв.

Предвид превишението на разходите по предоставяне на услугите по чл. 62 от
Закон за местните данъци и такси над предвидената стойност на прихода от „такса
битов отпадък“ за 2022 г., предлагам средствата за месечни обезпечения и отчисления
за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,
да бъдат разходвани, чрез вътрешни компенсирани промени, за дейности по
предоставяне на услугите по чл. 62 от Закон за местните данъци и такси, финансирани в



план-сметката за 2022 г. с източник „други общински приходи“, без да се изменя
приетия от общински съвет начин за определяне и размера на таксата за битови
отпадъци.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с §60 от Закона за изменение и допълнение на ДОПК,
предлагам на Общински съвет - Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие, средствата за месечни обезпечения и отчисления за 2022 г. по
чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, по
прогнозна стойност 336192 лв., да се разходват, чрез вътрешни компенсирани промени,
за дейности, свързани със събирането и транспортирането на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, осигуряване на съдове за събиране на
битовите отпадъци, третиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата на
територии за обществено ползване, с източник на финансиране „други общински
приходи“, заложени в „План сметката на разходите на общината за извършване на
дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община
Котел за 2022 г.“, при спазване на приетият от Общински съвет-Котел, начин на
определяне и размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.

2. Изменя т.1 на Решение № 444/21.04.2022 г., изм. с Решения № 467/31.05.2022
г. и № 469/30.06.2022 г. на Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2022 г. на
Община Котел, по следния начин:

2.1. В показателите - т.3 „Бюджетни взаимоотношения“, числото на подточка
3.5

„Трансфери между бюджети “ – местна дейност, „-336192 лв.“ се заменя с 0.
2.2. Изменя разходната част на бюджета на Община Котел за 2022 г.

Приложение № 2, от Решение № 444/21.04.2022 г., изм. с Решения № 467/31.05.2022 г.
и № 469/30.06.2022 г. на Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2022 г. на
Община Котел, като увеличава резерва за неотложни и непредвидени разходи в местна
дейност 998 „Резерв” с 336192 лв.

3. Възлага на кмета на общината да извършва необходимите промени по
бюджета на Община Котел за 2022 г.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



изх.№ 000-162 / 08.07.2022 г. вх.№ 000-162 / 08.07.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Учредяване на право на строеж за допълващо застрояване в общински
имот, находящ се в с. Малко село

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на поземлен имот с площ 969.00 кв.м., съставляващ
УПИ ХVІІІ в кв.21 по ПУП на с. Малко село, одобрен със Заповед № 556/17.10.1983 г.
За имота е съставен АОС № …../23.06.2009 г. С договор от 20.06.1986 г. върху имота е
отстъпено право на строеж за жилищни нужди на М И. М. (М. А. М.). Към настоящия
момент строителството е реализирано, в имота е построена масивна жилищна сграда
със застроена площ 86 кв.м., собственост на М. и А. М. в режим на СИО по Н.А № ….
26.02.2008 г., т.І, рег. № …., д. № …/ 2008 г. на Ст.Райнова, вписан в Служба по
вписванията – Котел под дв.вх.рег. № … / 26.02.2008 г., акт №…, т. …, д. №…./ 2008 г.

В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 94-00-2593/
17.06.2022 г. от М.А.М., с искане за учредяване на право на строеж за допълващо
застрояване, за изграждане на обект „Гараж за една кола“, със застроена площ 24 кв.м.,
на 1 ет. Към заявлението са приложени копия от нотариален акт за собственост на
сградата, скица с виза за проектиране, технически проект изготвен от арх. Е.Попова и
съгласуван на 12.02.2020 г. от ОбЕСУТ.

Съгласно чл.50, ал.4 от НРПУРОИ, с решение на Общински съвет, без
провеждането на публичен търг или конкурс, може да се учреди възмездно право на
строеж на собствениците на законни жилищни сгради, построени по силата на
отстъпено право на строеж в общински имот, за изграждане на обект с характер на
допълващо застрояване. На основание решението на общинския съвет, кметът на
общината издава заповед и сключва договор. Предвид изразеното желание на лицето да
започне строителството възможно по-скоро, считам, че може да бъде допуснато
предварително изпълнение на решението.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти или с вещни
права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени определени
от общински съвет, но не по-ниски от данъчните им оценки. Данъчната оценка на
правото на строеж е в размер на 145.80 лв., а пазарната цена, определена от инж. Иван
Влахов, сертификат рег.№ 100100604 / 14.12.2009 г. е в размер на 104.00 лв.



Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4,
т. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 50, ал. 4 от НРПУРОИ, предлагам Общински съвет –
Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Учредява на М.А.М. с ЕГН ********** и А. М. М. с ЕГН **********, в режим
на СИО при равни дялове, и двамата с постоянен адрес: с. Малко село, общ.Котел,
възмездно вещно право на строеж за допълващо застрояване в общински поземлен
имот с площ 969.00 (деветстотин шестдесет и девет) кв.м., съставляващ УПИ ХVІІІ
(римско осемнадесети) в кв.21 (двадесет и първи) по ПУП на с.Малко село, одобрен със
Заповед № …. / 17.10.1983 г., при граници на имота: улица, УПИ ХІХ, край на
регулацията и УПИ ХVІІ, актуван с АОС № …./ 23.06.2009 г., за строеж на обект:
„Гараж за една кола”, на 1 (един) етаж, със застроена площ 24.00 (двадесет и четири)
кв.м., за сумата от ............ лева.

2. Възлага на Кмета на Община Котел да извърши всички последващи правни и
фактически действия съгласно действащото българско законодателство по изпълнение
на настоящото решение.

3. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ….. на сто от приходите от
учреденото с настоящото решение вещно право да се използват за финансиране на
изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на с. Малко село.

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



изх.№ 000-164 / 11.07.2022 г. вх.№ 000-164 / 11.07.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2022 г. и определяне на пазарна цена на общински
имот

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

В изпълнение на разпоредбите на ЗОС, Общински съвет-Котел, с Решение № 403/
31.01.2022 г. прие „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2022 г.“ Програмата съдържа описание на имотите, които
общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за
внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на
ограничени вещни права и други. Програмата може да бъде актуализирана през
годината, в зависимост от възникналите общински нужди и заявените инвестиционни
намерения. През периода от приемане на програмата до настоящия момент, в
общинската администрация е заявен интерес към закупуване на общински имоти, които
не са включени в същата. Допълването на годишната програма е първата стъпка по
вземане на последващо решение за управление и разпореждане с конкретните имоти, и
провеждане на съответните процедури по ЗОС.

Община Котел е собственик на поземлен имот с идентификатор 87031.501.2335
по КККР на с. Ябланово, с площ 808 кв. м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.). За имота е
отреден УПИ VІ905 в кв. 61 по действащия ПУП, с приложена регулация, отреден за
„жилищно строителство“. Имотът се намира в западната част на селото, на ул. “Балкан“,
в края регулационните граници на населеното място, в близост до земеделски земи,
масиви № 66 и № 67.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОС, продажбата на имоти-частна общинска
собственост, се извършва след решение на общински съвет, от кмета на общината, чрез
провеждането на публичен търг или конкурс. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, се извършват по пазарни
цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.

Пазарната оценка на имота е изготвен от инж. Иван Влахов, притежаващ
сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100100604/14.12.2009 г. Той
определи пазарна цена на имота в размер на 4 808.00 лв., при данъчна оценка на същия
– 3 022.70 лв.



Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9
от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 4, ал. 2 от НРПУРОИ, предлагам на
Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 403/31.01.2022 г., както следва:

В Раздел І, т.3-„Общински имоти, които ще бъдат обект на продажба”, се добавя
нова позиция под № …., в графа „местонахождение“ се вписва „с. Ябланово, ПИ
87031.501.2335, кв.61, УПИ VІ 905“, в графа „описание“ се вписва „Незастроен поземлен
имот с площ 808 кв.м., отреден по ПУП за жилищно строителство“.

2. Обявява за продажба общински поземлен имот с идентификатор
87031.501.2335 по КККР на с. Ябланово, одобрени със заповед
№ ……………/28.03.2007 г. на ИД на АК, последно изменени със Заповед
№ …………./13.03.2009 г. на Началника на СГКК-Сливен, с площ 808.00 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), при граници на имота: ПИ 87031.501.2002-улица „Балкан“, ПИ
87031.501.906, ПИ 87031.501. 2334, ПИ 87031.501.2333 и ПИ 87031.501.2332, за който
е отреден УПИ VІ905 в кв. 61 по ПУП на селото, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г.
на Общински съвет – Котел, с приложена регулация, актуван с АОС № ……/28.08.2009
г.

3. Определя пазарна цена на описания в т.2 общински имот в размер на ............
лева.

4. Продажбата на описания в т.2 общински имот да се извърши чрез публичен
търг с явно / тайно наддаване, по реда на глава Х от НРПУРОИ.

5. Възлага на Кмета на общината провеждането на тръжната процедура и
сключването на договор за покупко-продажба със спечелилият търга.

6. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ….. на сто от приходите
от продажба на описания по-горе имот да се използват за финансиране на изграждането,
за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на
територията на с.Ябланово.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ксерокопия от:
 АОС №……/ 28.08.2009 г.;
 скица на имота, издадена от СГКК-Сливен;
 резюме на пазарна оценка;
 удостоверение за данъчна оценка.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



изх.№ 000-163/11.07.2022 г. вх.№ 000-163/11.07.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Приемане на списък на маломерните имоти от общинския поземлен
фонд, които могат да се отдават на малоимотни и безимотни граждани на територията
на Община Котел през стопанската 2022г./2023г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 56, ал. 1 от „Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество”, ежегодно (до 31 юли) Общински съвет по
предложение на Кмета на Общината приема списък на маломерни имоти от общинския
поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс на
малоимотни и безимотни граждани по наемни цени, съгласно приетата от Общински
съвет тарифа.

Проекто – списъците със земеделските земи за отдаване на малоимотни и
безимотни граждани през стопанската 2022г./2023г. по землища – Приложение № 1 от
проекта за решение, са предложени от кметовете и кметските наместници по населени
места в изпълнение на писмо с изх.№ 91-00-153/02.06.2022г. на Кмета на Община
Котел.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и
чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от глава VІІІ „Управление и разпореждане с общинския поземлен
фонд” от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество” предлагам на Общински съвет –Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Приема списъка на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които
могат да се отдават под наем на малоимотни и безимотни граждани на територията на
Община Котел през стопанската 2022г./2023г., съгласно Приложение № 1.

2.Лицата по т.1 подават заявления до Кмета на Общината в едномесечен срок от
обявяването на настоящето решение.



С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

изх.№ 000-153/30.06.2022 г. вх. № 000-153/30.06.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От Коста Каранашев – Кмет на Община-Котел

Относно: Изменение на ПУП – ПР /план за регулация/ в обхват УПИ IХ-164 в
кв.45 по регулационния план на с. Ябланово, Община Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше Решение № 432/29.03.2022 год. сте разрешили да се измени ПУП–ПР
(план за регулация) за УПИ IХ-164 кв.45 по регулационния план на с. Ябланово,
Община Котел.

Изменението на ПУП – ПР е изработено и внесено за процедиране в общинската
администрация. На заседание от 15.06.2022 год., под точка 2.3 на ОбЕСУТ проекта за
изменение на ПУП – ПР е разгледан и съгласуван без забележки. Във връзка с чл. 128,
ал. 3 от ЗУТ, проекта е съобщен на заинтересованите лица с обявление изх.№ 94-00-
1742/18.04.2022 год. на Община Котел. В законни 14-дневен срок няма постъпили
възражения. След съгласуване на проекта от ОбС Котел, кмета на общината ще издаде
заповед за неговото одобряване.

Предвид на горното предлагам на Общински съвет Котел на основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал.
2, т. 6 и 7 от ЗУТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
Съгласува изменение на ПУП – ПР (план за регулация) в обхват УПИ IХ-164 в

кв.45 по регулационния план на с. Ябланово, Община Котел‚ съгласно приложения
проект.

Приложение:
1. Копие от препис-извлечение от Протокол от 15.06.20 год. на ОбЕСУТ.
2. Копие от проекта за изменение на ПУП– ПР /план за регулация/ и обяснителна

записка към него.



С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

изх.№ 000-179/20.07.2022 г. вх. № 000-179/20.07.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От Коста Каранашев – Кмет на Община-Котел

Относно: Частично изменение на подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за обхвата на УПИ I-„За почивни
станции“ (ПИ 39030.504.6 по КК), кв.2 по плана на вилна зона „Чукарите“, гр.Котел,
община Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация постъпи заявление с вх. № 000-174/19.07.2022 г. за
разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план в обхват УПИ
I-„За почивни станции“ (ПИ 39030.504.6 по КК), кв. 2 по плана на вилна зона
„Чукарите“, гр. Котел. Собствеността на имота е отразена в приложената скица № 15-
628522-09.06.2022 г. на СГКК – гр. Сливен. Исканото изменение е на осн. чл. 134, ал. 1,
т. 1, във връзка с ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ, със следните мотиви: Действащият
регулационен план за територията е одобрен още през 1986 г., тоест преди влизане в
сила на действащата кадастрална карта за територията, ободрена със Заповед
№ ……./10.11.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, които факти обуславят
основанието по чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 ЗУТ. Налице е и хипотезата на чл.
134, ал. 2, т. 2 ЗУТ, при която регулационният план се променя, така, че
регулационните граници на урегулираните поземлени имоти да се поставят в
съответствие с имотните граници на поземлените имоти съгласно одобрената
кадастрална карта, т.е. с така предложеното изменение парцелните граници на УПИ I,
кв. 2 се съпоставят с имотните граници на ПИ с идентификатор 39030.504.6 по КК и
отреждането се променя от „За почивни станции“ в „За вилно, курортно строителство и
обществено обслужване“. На основание изготвената скица-предложение, главният
архитект на Община Котел е издал виза (скица № 279/24.06.2022 г.) и положително
становище от 19.07.2022 г., с които счита, че може да се допусне изработване на
исканото изменение за ПУП-ПРЗ на посочените основания.

Предвид горното предлагам на Общински съвет Котел на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 134, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2, т. 2
ЗУТ да вземе следното



Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие да се измени подробен устройствен план – план за регулация и
план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за обхвата на УПИ I-„За почивни станции“ (ПИ
39030.504.6 по КК), кв.2 по плана на вилна зона „Чукарите“, гр. Котел, община
Котел, съгласно приложената скица-предложение.

Приложение:
1. Копие от заявление с вх.№ 000-174/19.07.2022 г.
2. Копие от скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ.
3. Копие от скица с виза № 279/24.06.2022 г.
4. Копие от становище на гл.архитект на Община Котел от 19.07.2022 г.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



изх.№ 000-180/20.07.2022 г. вх. № 000-180/20.07.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От Коста Каранашев – Кмет на Община-Котел

Относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР/план за регулация/ в
обхват УПИ ХV-311 от кв.113 по регулационния план на с. Ябланово, Община Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка със заявление вх. № 94-00-2752/08.07.2022 год. от собствениците на
имота (н.а. ….. от 2016 г.) са поискали изменение на ПУП-ПР (план за регулация) в
обхват на УПИ ХV-311 от кв. 113 по регулационния план на с. Ябланово, Община
Котел. Мотиви: Собствениците на УПИ ХV-311 от кв.113 по регулационния план на с.
Ябланово, община Котел са предложили да закупят задънената улица (тупик) която
обслежва само техния имот.

Главният архитект на Община Котел е издал виза за проектиране на изменението
отразени в (скица № 293/01.07.2022 год.) и становище от 20.07.2022 год. с която счита,
че може да се допусне изработване на исканото изменение на ПУП - ПР на основание
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

След съгласуването на проекта от ОбС-Котел, кмета на община Котел ще издаде
заповед за неговото одобрение.

Предвид на горното предлагам на Общински съвет Котел на основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет Котел, дава съгласие за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ

ХV-.311 от кв.113 по регулационния план на с. Ябланово.

Приложение:
1.Копие от заявление с вх. № 94-00-2752/08.07.2022 год.
2.Копие от скица с виза № 293 от 2022 год.
3.Копие от становище на Главния архитект на община Котел.
4.Копие от предложение за изменение на ПУП-ПР



С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Изх. № 000-165/12.07.2022 г. Вх. № 000-165/12.07.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ КОСТА КАРАНАШЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Относно: Включване на СУ „Г. С. Раковски” гр. Котел и ОУ „ Д-р Петър Берон”
– с. Филаретово в Списъка на средищните училища за учебната
2022/2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 128 от
29.06.2017 г. на МС за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища - „Списъкът на средищните училища се актуализира
ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на
общинския съвет. Предложенията по ал. 1 се внасят до 10 септември в Министерство на
образованието и науката“.

За средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование се определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1,
т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – начално,
основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в
задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за
които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на
най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

В деловодството на Община Котел постъпиха мотивирани предложения от
директорите на СУ “Г. С. Раковски“ - гр. Котел - вх. № 31-00-74/08.07.2022 г. и ОУ “Д-
р П. Берон“ - с. Филаретово – вх. № 31-00-67/04.07.2022 г. за включването им в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17 ал. 1, т. 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 53, ал. 2, 3, 4, 5 и 6
от ЗПУО, предлагам на Общински съвет - Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:



1. В Списъка на средищните училища за учебната 2022/2023 г. да бъдат
включени: СУ „Георги Стойков Раковски” - гр. Котел и ОУ „ Д-р Петър Берон”- с.
Филаретово .

2 .Възлага на Кмета на Община Котел да направи мотивирано предложение след
решение на Общинския съветэ - Котел до МОН.

Приложение: Докладни записки от директорите на СУ “Г. С. Раковски“ - гр.
Котел и ОУ „ Д-р Петър Берон” - с. Филаретово с предложения за учебната 2022/2023
г.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Изх. № 000-166/12.07.2022 г. Вх. № 000-166/12.07.2022 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: разрешение за формиране на: самостоятелни паралелки под
нормативно ограничения минимум за брой ученици в начален курс /НК/-16 и среден
курс /СК/-18/, като броят на учениците в паралелка от І до ХІІ клас е не по-малко от 10,
слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа, паралелки с по-малко от 10
ученици, една маломерна група в Детска градина /ДГ/ „Детелина“– с. Кипилово и една
маломерна група във филиал към ДГ „Детелина“ в село Стрелци за учебната 2022/2023
година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с подготовката на новата учебна 2022/2023 г., директорите на
образователните институции в община Котел внесоха мотивирани предложения за
разрешаване съществуването на паралелки с по-малък брой ученици от минималния,
изискващ се по Наредбата за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование. С тази Наредба e определен допустимият
минимален и максимален брой на учениците в паралелките на училищата и на децата в
групите на детските градини, както и изключенията от тях.

Директорите на образователните институции в общината посочват в своите
предложения и мотивирано настояват за запазване на самостоятелни паралелки под
норматива или сливането им с не по-малко от 10 ученици от два класа, формирането на
самостоятелна или слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученика, както и
формирането на една маломерна група в Детска градина /ДГ/ „Детелина“ – с.
Кипилово с 9 деца и една маломерна група във филиал към ДГ „Детелина“ в село
Стрелци с 7 деца.

Изключенията от минималния брой на учениците в паралелките - чл. 68, ал. 1, т.
2 и 3 и ал. 2 от Наредбата се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако се



осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по стандарти за съответната дейност.

Изключенията в неспециализирани училища по ал. 1, 2 и 3 на чл. 69 от
Наредбата се допускат в особени случаи след разрешение на Началника на РУО, по
мотивирано искане на Кмета на общината, придружено с Решение на Общински съвет
за осигуряване на допълнителни средства.

Съгласно чл. 59 от Наредбата при недостатъчен брой деца за формиране на
група в общинска детска градина с решение на общинския съвет в населено място може
да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е
единствена за населеното място.

Директорите на образователните институции в своите мотивирани искания
предлагат следното:

1. ОУ - ”Христо Ботев” с. Тича – директор Борислава Папукчиева – предлага в
мотивираното си искане да бъде разрешено формирането на :
слята паралелка - І и ІІІ кл. с 11 ученика
слята паралелка - ІІ и ІV кл. с 8 ученика
самостоятелна паралелка - V кл. с 7 ученика
слята паралелка - VІ и VІІ кл. с 9 ученика

2. ОУ - „Д-р Петър Берон“ с. Филаретово – директор Шемсидин Алихюсейнов –
предлага в мотивираното си искане да бъде разрешено формирането на :
слята паралелка - І и ІІ кл. с 7 ученика
слята паралелка - ІІІ и ІV кл. с 5 ученика
самостоятелна паралелка - V кл. с 11 ученика
слята паралелка - VІ и VІІ с 10 ученика

3. ОУ – ”Христо Ботев” с. Мокрен - директор Джахит Кобак – предлага в мотивираното
си искане да бъде разрешено формирането на :
слята паралелка – І и ІІ клас с 13 ученика
слята паралелка - ІІІ и ІV клас с 13 ученика
самостоятелна паралелка - V клас с 12 ученика
слята паралелка - VІ и VІІ клас с 11 ученика

4. ОУ – ”Г. С. Раковски“ с. Пъдарево – директор Хюсеин Моллов - предлага в
мотивираното си искане да бъде разрешено формирането на :
слята паралелка - І и ІІІ кл. с 8 ученика
слята паралелка - ІІ и ІV кл. с 8 ученика
самостоятелна паралелка - V с 6 ученика
слята паралелка – VІ и VІІ кл. с 8 ученика

5. ОУ – ”Св. св. Кирил и Методий” с. Кипилово – директор Иванка Момчарова –
предлага в мотивираното си искане да бъде разрешено формирането на :
слята паралелка - І и ІІ кл. с 8 ученика
слята паралелка - ІІІ и ІV с 7 ученика



слята паралелка - V и VІ кл. с 7 ученика
самостоятелна паралелка - VІІ клас с 2 ученика

6. ОУ – „Димитър Камбуров“ с. Стрелци – директор Марияна Димитрова – предлага в
мотивираното си искане да бъде разрешено формирането на :
слята паралелка – І и ІІ клас с 2 ученика
слята паралелка във – ІІІ и ІV клас с 6 ученика
самостоятелна паралелка – VІ клас с 2 ученика
слята паралелка - V и VІІ клас с 2 ученика

7. ОУ “Н. Й. Вапцаров“ - с. Ябланово – директор Ангел Огнянов – предлага в
мотивираното си искане да бъде разрешено формирането на :
самостоятелна паралелка – І - а клас с 14 ученика
самостоятелна паралелка - ІІI – а клас с 15 ученика
самостоятелна паралелка – ІІI – б клас с 14 ученика
самостоятелна паралелка – V - а клас с 14 ученика
самостоятелна паралелка - V– б клас с 16 ученика
самостоятелна паралелка – VІ – а клас с 16 ученика
самостоятелна паралелка – VІ - б клас с 14 ученика

8. СУ “Г. С. Раковски“ - гр. Котел – директор Стефан Дондев – предлага в
мотивираното си искане да бъде разрешено формирането на :
самостоятелна паралелка - IX – а клас с 17 ученика
самостоятелна паралелка - IX – г клас с 16 ученика
самостоятелна паралелка - X – а клас с 16 ученика
самостоятелна паралелка – XII – а клас с 14 ученика
самостоятелна паралелка – XII- в клас с 16 ученика

9. ДГ „Детелина“ – с. Кипилово – директор Васвие Балабанова – предлага в
мотивираното си искане да бъде разрешено формирането на :
една маломерна група в Детска градина /ДГ/ „Детелина“ – с. Кипилово с 9 деца ;
една маломерна група във филиал към ДГ „Детелина“ в село Стрелци с 7 деца.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 59, чл. 68, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2 и чл.
69, ал. 1, 2 и 3, от Наредбата за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование предлагам Общински съвет – Котел да
вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава разрешение за формиране на самостоятелни паралелки под нормативно
ограничения минимум за брой ученици в начален курс /НК/-16 и среден курс
/СК/-18/, като броят на учениците в паралелка от І до ХІІ клас е не по-малко от
10 в следните училища на общината:

Наименование на обр. институция/
населено място

Паралелки за
разрешение

ОУ „Д-р Петър Берон“ - с.
Филаретово

V клас



ОУ „Христо Ботев“ - с. Мокрен V клас
ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Ябланово І - а, ІІІ - а, ІІІ - б, V - а,

V – б, VІ - а, VІ - б клас
СУ „Г. С. Раковски“ - гр. Котел ІХ - а, ІХ - г, Х - а, XII

– а, XII - в клас

2. Дава разрешение за формиране на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици
от два класа в следните училища на общината:

3. Дава разрешение за формиране на самостоятелни и слети паралелки с по-малко
от 10 ученици. Възлага на кмета на Община Котел да подготви мотивирано
искане до началника на Регионално управление на образованието - Сливен
съгласно, чл. 69, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование за
издаване на разрешение за формиране на самостоятелни и слети паралелки с по
– малко от 10 ученици, както следва:

Таблица 1 към т. 3

Наименование на обр. институция/
населено място

Самостоятелни паралелки
за разрешение и
финансиране

ОУ ”Христо Ботев” – с. Тича V клас
ОУ ”Г. С. Раковски” - с. Пъдарево V клас

ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - с.
Кипилово

VІІ клас

ОУ „Димитър Камбуров“ – с.
Стрелци

VІ клас

Таблица 2 към т. 3

Наименование на обр. институция/
населено място

Слети паралелки за
разрешение и финансиране

ОУ ”Христо Ботев” – с. Тича ІІ и ІV, VІ и VІІ клас
ОУ ”Д-р П. Берон” - с. Филаретово І и ІІ, ІІІ и ІV клас
ОУ ”Г. С. Раковски“- с. Пъдарево І и ІІІ, ІІ и ІV, VІ и VІІ клас

Наименование на обр. институция/
населено място

Паралелки за разрешение
и финансиране

ОУ ”Христо Ботев” – с. Тича І и ІІІ клас
ОУ „Д-р Петър Берон“ – с.
Филаретово

VІ и VІІ клас

ОУ ”Христо Ботев” - с. Мокрен І и ІІ, ІІІ и ІV, VІ и VІІ
клас



ОУ ”Св. св. К. И Методий” - с.
Кипилово

І и ІІ, ІІІ и ІV, V и VІ клас

ОУ ”Д. Камбуров” - с. Стрелци І и ІІ, ІІІ и ІV, V и VІІ клас

4. Дава разрешение за формиране на две маломерни групи в Детска градина
„Детелина“ с. Кипилово, както следва:

Наименование на обр.
институция/ населено място

Брой деца в групата

ДГ „Детелина“ – с. Кипилово 9
Филиал към ДГ „Детелина“ в
село Стрелци

7

5. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените такива по единни разходни стандарти за учебната 2022 / 2023
година.

Приложения:

1. Докладни записки от директорите на:
- ОУ „Христо Ботев“ – с. Тича;
- ОУ „Д – р П. Берон“ – с. Филаретово;
- ОУ „Христо Ботев“ – с. Мокрен;
- ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Пъдарево;
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Кипилово;
- ОУ „Димитър Камбуров“ – с. Стрелци;
- ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Ябланово;
- СУ „Г. С. Раковски“ – гр. Котел;
- ДГ „Детелина“ – с. Кипилово.

2. Справка за броя на учениците по класове в образователните институции на община
Котел към 08.07.2022 г.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



Изх. № 000-159/04.07.2022 г. Вх. № 000-159/04.07.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от КОСТА ДКАРАНАШЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Относно: Отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за
2021 г. и приемане на нова Програма за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общинската програма за закрила на детето за 2022 г. е изготвена съгласно
приоритетите и целите на Държавна агенция за закрила на детето и принципите в
Закона за закрила на детето, като едновременно с това е съобразена с конкретните
условия в община Котел. В нея са посочени актуалните задачи и ангажименти на
всички местни институции, компетентни по въпросите за децата.

Заложените в програмата основни приоритети целят постигане на ефективност
на превантивните действия, на качествена грижа и контрол при спазването на
утвърдените международни и национални стандарти за отглеждането и развитието на
децата. Програмата е разработена в синхрон с хоризонталните политики за закрила на
детето, като в отделните секторни политики – образование, здравеопазване, социална
политика, култура и спорт, са заложени съответни оперативни цели.

Очакванията от изпълнението на програмата е да бъдат създадени по – добри
условия на живот и образование за децата, повече деца да посещават образователните
институции, намаляване на детската бедност, превенция на насилието, грижи за
здравето на децата, подкрепа за родителите.

На основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на
детето и чл. 21, т. 12 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Котел да вземе
следното



Р Е Ш Е Н И Е :

Приема Отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за
2021 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.

Приложения:
1. Отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.
2. Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Вх. № 93-00-817/15.07.2022 г.

До
Общински съвет
гр.Котел

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Христина Чолакова – Председател на Общински съвет - Котел

Относно: Приемане на справка - отчет внесена от началника на Районно
управление - Котел с информация за дейността на група „Охранителна полиция”
при Районно управление– Котел, ОДМВР гр. Сливен за второто тримесечие на
2022 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на
територията на Община Котел, контролните органи по изпълнението на наредбата
изготвят и представят в общинския съвет информация за установените от тях
констатации и наложени санкции на всяко тримесечие. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 2 от
цитираната наредба началникът на Районно управление - Котел е един от контролните
органи по изпълнението на наредбата. В тази връзка и на основание чл. 44, ал. 3 от
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел в
Общински съвет – Котел е постъпила справка-отчет от началника на Районно
управление - Котел с наш вх. № 66-00-210/14.07.2022 г. с информация за дейността на
група „Охранителна полиция” при РУ - Котел, ОДМВР гр. Сливен през второто
тримесечие на 2022 г., която да бъде разгледана от общинския съвет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 44, ал. 3 от Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и



безопасността на движението на територията на Община Котел, предлагам на
Общински съвет – Котел следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема справката - отчет внесена от началника на Районно управление-Котел с
информация за дейността на група „Охранителна полиция” при Районно управление-
Котел, ОДМВР гр.Сливен за второто тримесечие на 2022 г.

Приложение: Справка-отчет внесена от началника на Районно управление-
гр.Котел с наш Вх. № 66-00-210/14.07.2022 г.

Председател на Общински съвет-Котел:
(Христина Чолакова)
(препис)

Вх. № 93-00-822/15.07.2022 г.

До
Общински съвет-Котел

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Христина Чолакова, председател на Общински съвет-Котел

Относно: Отчет за дейността на общински съвет Котел и неговите комисии за
периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два
пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии.

С оглед на това законово изискване, в качеството си на Председател на
Общински съвет-Котел съм изготвила отчета, който обхваща периода от 01.01.2022 г.
до 30.06.2022 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 6 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23
от Закон за местното самоуправление и местната администрация, внасям за
разглеждане в открито заседание на Общински съвет-Котел отчета за дейността на
Общински съвет-Котел и неговите комисии за посочения период, като предлагам
следния проект на

Р Е Ш Е Н И Е:



1. Приема отчета, внесен от Председателя на Общински съвет-Котел за
дейността на съвета и неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.,
който е неразделна част от настоящото решение.

2. Отчетът да бъде разгласен на населението на общината по реда, уреден в
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОСНКВОА).

Приложение: Отчет за дейността на общински съвет Котел и неговите комисии
за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Председател на Общински съвет-Котел:
(Христина Чолакова)
(препис)
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	самостоятелна паралелка - V кл. с 11 ученика 
	слята паралелка - VІ  и VІІ с 10 ученика 
	3. ОУ – ”Христо Ботев” с. Мокрен - директор Джахит
	слята паралелка – І и ІІ клас с  13 ученика
	слята паралелка -  ІІІ и ІV клас с 13 ученика
	самостоятелна паралелка - V клас с 12  ученика
	слята паралелка - VІ и VІІ клас с 11 ученика
	4. ОУ – ”Г. С. Раковски“ с. Пъдарево – директор Хю
	слята паралелка - І и ІІІ кл. с 8 ученика
	слята паралелка - ІІ и ІV кл. с 8  ученика
	самостоятелна  паралелка - V с 6 ученика  
	слята паралелка – VІ и VІІ кл. с 8 ученика
	5. ОУ – ”Св. св. Кирил и Методий” с. Кипилово – ди
	слята  паралелка - І и ІІ кл. с 8 ученика
	слята паралелка - ІІІ и  ІV с 7 ученика
	слята паралелка - V и VІ кл. с 7 ученика
	самостоятелна  паралелка - VІІ клас с 2 ученика
	6. ОУ – „Димитър Камбуров“ с. Стрелци – директор М
	слята  паралелка – І  и ІІ клас с 2 ученика
	слята паралелка във – ІІІ и ІV клас с 6 ученика 
	самостоятелна  паралелка – VІ  клас с 2 ученика
	слята паралелка - V  и VІІ клас с 2 ученика
	7. ОУ “Н. Й. Вапцаров“ - с. Ябланово – директор Ан
	самостоятелна  паралелка – І - а клас с 14 ученика
	самостоятелна паралелка  - ІІI – а клас с 15 учени
	самостоятелна паралелка – ІІI  – б клас с 14 учени
	самостоятелна  паралелка – V - а клас с 14 ученика
	самостоятелна паралелка  - V– б клас с 16 ученика
	самостоятелна паралелка – VІ – а клас с 16 ученика
	самостоятелна паралелка – VІ - б клас с 14 ученика
	8. СУ “Г. С. Раковски“ - гр. Котел – директор Стеф
	самостоятелна паралелка  - IX – а клас с 17 ученик
	самостоятелна паралелка  - IX – г клас с 16 ученик
	самостоятелна паралелка  - X – а клас с 16 ученика
	самостоятелна паралелка – XII – а клас с 14 ученик
	самостоятелна паралелка – XII- в клас с 16 ученика
	9. ДГ „Детелина“ – с. Кипилово – директор Васвие Б
	една маломерна група в Детска градина /ДГ/ „Детели
	една маломерна група във филиал към ДГ „Детелина“ 
	На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 59,
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	Паралелки за разрешение
	ОУ „Д-р Петър Берон“ - с. Филаретово
	V клас
	ОУ „Христо Ботев“ - с. Мокрен
	V клас
	ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Ябланово
	І - а, ІІІ - а, ІІІ - б, V - а, V – б, VІ - а, VІ 
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	ІХ - а, ІХ - г, Х - а, XII – а, XII - в клас
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	V клас
	ОУ ”Г. С. Раковски” - с. Пъдарево
	 V клас
	ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - с. Кипилово
	VІІ клас
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	VІ клас
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	Слети паралелки за разрешение и финансиране
	ОУ ”Христо Ботев” – с. Тича
	 ІІ и ІV, VІ и VІІ клас
	ОУ ”Д-р П. Берон” - с. Филаретово
	 І и ІІ, ІІІ и ІV клас
	ОУ ”Г. С. Раковски“- с. Пъдарево
	І и ІІІ, ІІ и ІV, VІ и VІІ клас
	ОУ ”Св. св. К. И Методий” - с. Кипилово
	 І и ІІ, ІІІ и ІV, V и VІ клас
	ОУ ”Д. Камбуров” - с. Стрелци
	І и ІІ, ІІІ и ІV, V и VІІ клас
	4.Дава разрешение за формиране на две маломерни груп
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	Брой деца в групата
	ДГ „Детелина“ – с. Кипилово
	9
	Филиал към ДГ „Детелина“ в село Стрелци
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