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П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
 

№ 8 
 

Днес 25.03.2004 г. от 15.00 часа в голямата зала на Община Елена се 
проведе осмото заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на 
заседанието участие взеха 15 общински съветници от общо 17, като отсъстваха 
общинските съветници Милко Моллов и инж.Иван Маринов. От Общинска 
администрация участие взеха:  кмета на общината Сашо Топалов, Валентина 
Мирчева – заместник кмет на общината, Йордан Кирчев – главен специалист 
“Здравеопазване, социални дейности и работа с малцинствата”, Мария Симеонова - 
главен специалист “Канцелария и човешки ресурси”, Стоян Пенков – кмет на 
с.Константин, Назифе Кямилова – кмет на с.Каменари, Стефан Няголов – кмет на 
с.Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с.Майско, Силвия Йорданова – кметски 
наместник с.Чакали, Мария Корчева – кметски наместник с.Мийковци, Иван 
Шубърков –кметски наместник с.Илаков рът, Сийка Николова – кметски наместник 
с.Марян, Михаил Трашлиев – кметски наместник с.Костел, Цеца Чуканова – кметски 
наместник с.Руховци, Никола Николов-кметски наместник с.Палици, Стефан 
Кютуков– кметски наместник с.Буйновци, Николай Попов – кметски наместник 
с.Яковци, Росица Недялкова-кметски наместник с.Тодювци,Стефка Спасова –
кметски наместник с.Средни колиби, граждани. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като  констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл.27, ал.2 от ЗМСМА 
откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 15 общински 
съветника.  

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите  с проекта за 
дневен ред: 
 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1.Предложение относно одобряване на структура на Общинска 
администрация-Елена. 

       Вн.:Кмета на общината 
 
Председателят на Общински съвет г-н- Симеон Кънчев предложи като нова т. 

2 в Проекта за дневен ред да се добави предложението за допълнение към 
Решение № 37/18.03.2004 г. на ОбС – Елена - Даване съгласие за кандидатстване 
на Община Елена пред Социално инвестиционен фонд за финансиране на проекти. 
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 Председателят на Общински съвет даде думата за изказване по Проекта за 
дневен ред. Такива не постъпиха. В залата присъстват 15 общински съветника. 

 Г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване като т.2 в Проекта за дневен ред 
да се допълни предложението за допълнение към Решение № 37/18.03.2004 г. на 
ОбС – Елена - Даване съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Социално 
инвестиционен фонд за финансиране на проекти: 
 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта за дневен 
ред с гласуваната т.2: 

 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване бе приет следния 
 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

1.Предложение относно одобряване на структура на Общинска 
администрация-Елена. 

       Вн.:Кмета на общината 
 2.Предложение относно допълнение към Решение № 37/18.03.2004 г. на ОбС 
– Елена - Даване съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Социално 
инвестиционен фонд за финансиране на проекти. 

Вн.:Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината г-н 

Сашо Топалов, който запозна присъстващите с предложението за одобряване на 
структура на Общинска администрация-Елена. Г-н Топалов допълни, че структурата 
на общинска администрация не е забавена умишлено, тъй като Единния 
класификатор е публикуван в ДВ на 5-ти март, но  изтеклия период от пет месеца е 
дал възможността да се прецени работата на досегашната администрация. Г-н 
Топалов каза, че предложената структура е с отворена врата, която може да се 
актуализира в процеса на работа. Кметът на общината зачете приложение №1 към 
предложението, като направи допълнение към длъжността “Служител по 
сигурността на информацията” да се добави и “ …и защита на населението при 
бедствия, аварии и катастрофи”, като обяви, че щатното разписание ще бъде 
изготвено поименно до десет, петнадесет дни. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата за 
изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.03.2004 г. от 
16.00 часа предложението за одобряване на структура на Общинска 
администрация-Елена, като предлага следните изменения в приложение №1: 
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- в сектор “Управление на собствеността, концесии и приватизация”  

длъжността “старши експерт “Търговия и услуги” да се замени със 
длъжността “старши експерт “Търговия и туризъм”; 

 
- в ІІІ.Култура  - длъжността “ Б8 “старши експерт-библиотекар” да се 

замени със длъжността “ Б10 “младши експерт-библиотекар”;  
 
- в  ІІІ.Култура – Музей:  да отпадне А7 на длъжността “директор”; 
 
- в  ІІІ.Култура – Музей: длъжностите “ Б8 “старши експерт-уредник” и “Б8 

“старши експерт – екскурзовод” да бъдат заменени с длъжностите “Б10 
“младши експерт-уредник” и “Б10 “младши експерт-екскурзовод”. 

Подкрепили проекта за решение на предложението и направените 
допълнения в приложение №1 с 4 гласа “за” и 1 “против”. 

 
Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на: 

инж.Дилян Млъзев – общински съветник: Уважаеми дами и господа общински 
съветници, уважаеми г-н кмет и г-н председател. На първо място искам да кажа, че 
момента за приемане на структурата за новия мандат е навременен, тъй като 
Единния класификатор бе публикуван в началото на месец март и е нормално  
кметът да формира своя екип и да предложи нова структура. По принцип 
подкрепям предложената структура с  някои забележки. В Закона за 
администрацията е регламентирано, че според разпределението на дейностите 
дирекциите са обща и специализирана администрация, където в случая е налице 
смесване на дирекции, в чл.4, ал.3 към главни дирекции и дирекциите могат да се 
създават отдели и в чл.4, ал.4 е казано, че при необходимост към отделите могат 
да се създават сектори.  В дирекция “Финанси, бюджет и управление на 
собствеността” е създаден сектор “Управление на собствеността, концесии и 
приватизация”, където се прескача ниво отдел, където за мен е по-правилно да 
бъде отдел а не сектор, като главен счетоводител, младши счетоводител и младши 
счетоводител каса е правилно да бъдат в обща администрация, а останалите 
бройки да бъдат в специализирана администрация. За заместник кметовете, където 
са заложени двама, практиката го е доказала, че един е достатъчен за нормалното 
протичане на работата, но след като кмета така е преценил не възразявам, просто 
го отбелязвам. Кметските наместници са заложени 12 цели бройки и 3 бройки цели, 
които са 6 х 0,5, което според мен трябва да се запише в кои населени места ще 
бъдат те. В структурата липсва главен архитект, където по ЗУТ тази длъжност е 
една много сериозна длъжност и в случая не е ясно кой ще изпълнява тези важни 
функции. За мен в структурата на общината трябва да има главен архитект. В 
сектор “Управление на собствеността, концесии и приватизация” длъжността 
старши експерт “търговия и туризъм” не виждам мястото да му е тук. В чл.99  на 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет е регламентирано, че 
в структурата на общинската администрация се създава специализирано звено към 
Общинския съвет, не по-малко от двама служители, а в структурата е заложен 
един, което противоречи с правилника. В чл.46, ал.2 от ЗМСМА кмета на кметството 
назначава секретаря.  
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Дали ще бъде административен секретар или технически секретар за мен се дава 
възможност по този начин да се избегне чл.46, ал.2. 
 Дадена бе думата за изказване на: 
д-р Иван Иванов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н 
кмете, уважаеми колеги. Подкрепям предложената структура, заедно със 
забележките, направени от г-н Аргиров и ако тя се приеме, ще отговаря най-
пълноценно по поетите предизборни обещания. Чистка в общинска администрация 
няма да има, тя беше преди четири години. По важно е персоналната задача и 
отговорност на всеки в тази структура, важно е какви длъжностни характеристики 
ще има. Въпросът ми е дали досегашните длъжностни характеристики в прочутата 
администрация отговарят на новата структура и дали ще има промяна в тях. 
 Кметът на общината предложи на част от въпросите да отговори г-жа 
Валентина Мирчева-заместник кмет на общината, като той ще даде отговор на 
останалите зададени въпроси. 
 Дадена бе думата за отговор на: 
Валентина Мирчева – заместник кмет на общината: Уважаеми дами и господа 
общински съветници, уважаеми кметове и кметски наместници. Въпросите, които 
бяха зададени от г-н Млъзев бяха компетентни, но се получи игра на думи. В 
Закона за администрацията се казва, че  устройството на администрацията трябва 
да бъде в дирекции, сектори и отдели, но никъде не е категорично записано, че 
нивото не трябва да се прескача. През предишния мандат е било направено така, 
че да се работи удобно, удобно се прави и сега през новия мандат. Кои длъжности 
да бъдат в специализирана или в обща администрация е въпрос на нагласа. Нека 
така да поработим и ако има нужда в процеса на работа от корекция, ще 
предложим структурата да бъде коригирана. По въпроса за секретарите, то те не 
биха могли да бъдат в категория А технически лица, затова сме ги заложили с 
длъжността старши специалист АОН, категория В7. 
 Дадена бе думата на: 
Сашо Топалов – кмет на общината: Ще отговоря на останалата част от въпросите, 
зададени от г-н Млъзев и от д-р Иванов. Благодаря в частта на изказването 
предложения и препоръки, направени от г-н Млъзев. Има логика в тях, но аз казах, 
казвам го и сега, че оставям вратата отворена за актуализиране на структурата. За 
един ден не е възможно да се работи върху една администрация, където се постига 
собствен и работен модел с добра работа, опит и рутина. За кметските наместници 
четирите бройки са ясни, другите двама  ще бъдат на Бадевци и Лазарци  на 
половин бройка. За длъжността главен архитект по ЗУТ съм съгласен, но нашето 
мнение е,че в малка община като нашата може да се сключи граждански договор. 
Архитект ще има, и в момента има такъв, който работи, като уточнявам, че по ЗУТ 
ще бъдат предоставени допълнителни бройки и смятам, че няма никакво 
нарушение в предложената структура затова, че няма длъжността главен архитект. 
Относно двете бройки на специализираното звено към Общинския съвет ние 
преценихме,че двама са много, затова заложихме в структурата една бройка, ако 
кажете ще заложим двама. Г-н Кънчев да си каже мнението .  Към работещите   в 
общинска       администрация     политически  няма  да  подхождаме  ,  търсят се  
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професионално работещи ,   носещи отговорността и   компетентността хора. За 
четири-пет месеца, откакто съм тук не видях длъжностни характеристики, за да се 
запознаем с тях. Няма, ето го и г-н Млъзев е тук, да каже имало ли е. Съгласно т.2  
от предложението ще се утвърди Устройствения правилник за дейността на 
администрацията, в който  ще заложим правата, задълженията и отговорностите на 
дирекциите и секторите, както и начините на взаимодействие, за всяка една 
длъжност ще има и длъжностна характеристика, всеки ще знае какво да прави. 
 Други изказвания не бяха направени. В залата присъстват 15 общински 
съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
внесените предложения за изменения от Постоянната комисия  по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” в 
структурата на Общинска администрация- Приложение №1: 
 

- в сектор “Управление на собствеността, концесии и приватизация”  
длъжността “старши експерт “Търговия и услуги” да се замени със 
длъжността “старши експерт “Търговия и туризъм” 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
- в ІІІ.Култура  - длъжността “ Б8 “старши експерт-библиотекар” да се 

замени със длъжността “ Б10 “младши експерт-библиотекар”;  
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
- в  ІІІ.Култура – Музей:  да отпадне А7 на длъжността “директор”; 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
- в  ІІІ.Култура – Музей: длъжностите “ Б8 “старши експерт-уредник” и “Б8 

“старши експерт – екскурзовод” да бъдат заменени с длъжностите “Б10 
“младши експерт-уредник” и “Б10 “младши експерт-екскурзовод”. 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 По процедурен въпрос думата бе дадена на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми 
колеги общински съветници, като гласуваме по този начин правим нарушение. 
Съгласно ЗМСМА се казва, че Общинския съвет одобрява структурата на 
общинската администрация по предложение на кмета на общината. Ако самият 
вносител се съгласи да се направят съответните промени, тогава е друго, но 
нашето решение трябва да е или одобрява структурата или я отхвърля. Ако 
вносителят не се съгласи със направените промените да бъдат от негово име. 
 Дадена бе думата на: 
Сашо Топалов – кмет на общината: Искам да благодаря за втори път за 
направените предложения, но аз се съгласявам с внесените предложения от 
Постоянната комисия за промени в структурата общинска администрация. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев  във връзка със 
зададения въпрос за създаденото специализирано звено към Общински съвет Елена  
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от двама  служители  в  Правилника   на ОбС  добави,  че до момента в 
досегашната практика един човек се справя достатъчно добре, като въпроса за 
втори служител във звеното ще се обсъди със заместник председателя и 
председателите на Постоянните комисии. 
 Други изказвания не бяха направени. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване структурата на 
Общинска администрация с предложеното допълнение към длъжността “Служител 
по сигурността на информацията” да се добави и “ …и защита на населението при 
бедствия, аварии и катастрофи”, направено от кмета на общината и гласуваните 
допълнения от Постоянната комисия по “Местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
  
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №39/25.03.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на структура на общинска администрация - 
Елена 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

1.Одобрява структурата на общинска администрация-Елена, съгласно 
приложение №1. 

2.Задължава кмета на общината до 5 април 2004 г. да утвърди Устройствения 
правилник на общинската администрация по чл.44, ал.1, т.16 от ЗМСМА, съобразно 
одобрената структура.  

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 Председателят на Общински съвет  даде думата на кмета на общината г-н 
Сашо Топалов, който запозна присъстващите с предложението за допълнение към 
Решение № 37/18.03.2004 г. на ОбС – Елена - Даване съгласие за кандидатстване 
на Община Елена пред Социално инвестиционен фонд за финансиране на проекти. 
Г-н Топалов добави, че предложението е същото, което беше внесено  на миналото 
заседание, като е добавено финансово съучастие на общината в размер от  
минимум 20 % от стойността, необходима за реализацията за всеки микро-проект. 
 Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 24.03.2004 г. 
предложението за допълнение към Решение № 37/18.03.2004 г. на ОбС – Елена –  
Даване съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Социално 
инвестиционен фонд за финансиране на проекти, като го подкрепя с 4 гласа “за” и  
1 “въздържал се”. 
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мандат 2003-2007  
Протокол №8 от заседание  на Общински съвет – Елена, проведено на 25.03.2004 г. 
 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не бяха направени. 
 В залата присъстват 15 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за допълнение към Решение № 37/18.03.2004 г. на ОбС – Елена - 
Даване съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Социално 
инвестиционен фонд за финансиране на проекти: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №40/25.03.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 37/18.03.2004 г. на ОбС – 
Елена - Даване съгласие за кандидатстване на Община Елена пред 
Социално инвестиционен фонд за финансиране на проекти 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване пред СИФ по 

проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”, за финансиране, 
разработване и изпълнение на следните микро проекти: 

 
1. “Преустройство на бивш дом за деца и младежи в дом за стари хора – с. 

Тодювци, Община Елена”; 
2. “Пристройка с надстройка към Дом за деца и младежи с умствена 

изостаналост – с. Илаков рът, Община Елена”; 
3. “Ремонт общежитие – СОУ “Ив. Момчилов” – гр. Елена”; 
4. “Вътрешен ремонт ОУ “Отец Паисий” – с. Константин, Община Елена; 
5. “Допълнително водоснабдяване с. Майско, Община Елена”; 
6. “Допълнително водоснабдяване Група Илаков рът, Община Елена”; 
7. “Водоснабдяване Група Долни Марян, Община Елена”. 
Определя финансово съучастие на Община Елена в размер – мин. 20% от 

стойността, необходима за реализация, за всеки отделен микро - проект. 
 
Поради изчерпване на дневния ред 8-то заседание на Общински съвет - Елена 

бе закрито в 16.00 часа. 
Препис от протокола се изпраща на Областен управител –Велико Търново, 

Районна прокуратура - Елена  и кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ   
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА:   

                /С.Кънчев/ 
 

Протоколирал: 
          /Б.Лазарова/ 


