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П Р О Т О К О Л 
 

№ 12 
 

Днес 09.09.2004 г. от 16.00 часа в голямата зала на Община Елена се проведе 
дванадесетото  заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на 
заседанието участие взеха  14 общински съветници от общо  17, като отсъстваха 
общинските съветници Йордан Василев, инж. Дилян Млъзев, д-р Даниела Лаловска.  
От Общинска администрация участие взеха :  кмета на общината Сашо Топалов, 
Йордан Кирчев – заместник кмет на общината, г-н Костадин Костадинов,  Анета 
Евтимова, Димка Стоянова, Мария Симеонова, Стоян Пенков – кмет на с. Константин, 
Стефан Няголов – кмет на с. Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с. Майско, Назифе 
Кямилова – кмет на с. Каменари, Силвия Йорданова – кметски наместник  с. Чакали, 
Иван Шубърков – кметски наместник  с. Илаков рът, Сийка Николова – кметски 
наместник  с. Марян, Николай Попов – кметски наместник  с. Яковци,  Цеца Чуканова 
– кметски наместник с. Руховци, Мария Корчева – кметски наместник с. Мийковци, 
Михаил Трашлиев – кметски наместник с. Костел и 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 14 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 даване съгласие за включване на обекти публична 
общинска собственост в проектопредложението, с което община Елена кандидатства 
по програма ФАР на Европейския съюз – Икономическо и Социално сближаване: 
“Развитие на българския екотуризъм”, Бюджетна линия BG 0202.02. 

        Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в 

общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка 
със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2004 година и 
провеждане на санитарна сеч по предписание на Държавно лесничейство Елена.   

        Вн.: Кмета на общината 
 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи, като 

т.3 в проекта за дневен ред да се допълни предложението за сформиране на 
паралелки под определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за 
учебната 2004-2005 г.  
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата по 
внесения дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет- Елена  подложи на гласуване като т.3 в 

проекта за дневен ред да се допълни предложението за сформиране на паралелки 
под определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2004-
2005 г.: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване предложения 
проект за дневен ред с гласуваната нова т.3: 

 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния 
 

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1.  Предложение относно даване съгласие за включване на обекти публична 
общинска собственост в проектопредложението, с което община Елена кандидатства 
по програма ФАР на Европейския съюз – Икономическо и Социално сближаване: 
“Развитие на българския екотуризъм”, Бюджетна линия BG 0202.02. 

        Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в 

общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка 
със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2004 година и 
провеждане на санитарна сеч по предписание на Държавно лесничейство Елена.   

        Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно сформиране на паралелки под определения минимум в 

Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2004-2005 г. 
        Вн.: Кмета на общината 

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

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за даване 
съгласие за включване на обекти публична общинска собственост в 
проектопредложението, с което община Елена кандидатства по програма ФАР на 
Европейския съюз – Икономическо и Социално сближаване: “Развитие на българския 
екотуризъм”, Бюджетна линия BG 0202.02.  

Кмета на общината запозна присъстващите в залата с предложението за даване 
съгласие за включване на обекти публична общинска собственост в 
проектопредложението, с което община Елена кандидатства по програма ФАР на 
Европейския съюз – Икономическо и Социално сближаване: “Развитие на българския 
екотуризъм”, Бюджетна линия BG 0202.02.: 
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1. Обреден дом гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” №13; - АОС № 198/06.10.99г. 
2. Хижа “Чумерна” в Стара планина на връх “Чумерна”- 28% ид.ч. от 

туристическата хижа, представлява частна общинска собственост; - АОС № 
168/02.04.98 г. 

3. Хижи “Буковец” в землището на община Елена, местност”Буковец”. – АОС № 
146/29.10.97 г. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по “Устройство на 

територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални  
дейности”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 08.09.2004 
г. от16.30 часа предложението за даване съгласие за включване на обекти публична 
общинска собственост в проектопредложението, с което община Елена кандидатства 
по програма ФАР на Европейския съюз – Икономическо и Социално сближаване: 
“Развитие на българския екотуризъм”, Бюджетна линия BG 0202.02, като го подкрепя 
с 4 гласа “за”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на : 
Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание, проведено на 08.09.2004 г. от16.30 часа предложението 
за даване съгласие за включване на обекти публична общинска собственост в 
проектопредложението, с което община Елена кандидатства по програма ФАР на 
Европейския съюз – Икономическо и Социално сближаване: “Развитие на българския 
екотуризъм”, Бюджетна линия BG 0202.02, като го подкрепя с 3 гласа “за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за даване съгласие за включване на обекти публична общинска 
собственост в проектопредложението, с което община Елена кандидатства по 
програма ФАР на Европейския съюз – Икономическо и Социално сближаване: 
“Развитие на българския екотуризъм”, Бюджетна линия BG 0202.02. с направеното 
допълнение от вносителя: 
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 71/ 09.09.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Даване съгласие за включване на обекти публична  
общинска собственост в проектопредложението, с което община  
Елена кандидатства по програма ФАР на Европейския съюз – 
Икономическо и Социално сближаване: “Развитие на българския 
екотуризъм”, Бюджетна линия BG 0202.02. 
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На основание чл. 21,  ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 13 ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗОС; 
чл.13, ал.3 и чл.15, ал.1 от НРПУРОИОЕ,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
Общински съвет – Елена дава съгласие следните обекти публична и частна 

общинска собственост да бъдат включени в проектопредложението, с което община  
Елена ще кандидатства по програма ФАР на Европейския съюз – Икономическо и 
Социално сближаване: “Развитие на българския екотуризъм”, Бюджетна линия BG 
0202.02.: 

1. Обреден дом гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” №13; - АОС № 198/06.10.99г. 
2. Хижа “Чумерна” в Стара планина на връх “Чумерна”- 28% ид.ч. от 

туристическата хижа, представлява частна общинска собственост; - АОС № 
168/02.04.98 г. 

3. Хижи “Буковец” в землището на община Елена, местност”Буковец”. – АОС № 
146/29.10.97 г. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за вземане 
на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на 
Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на жителите на община 
Елена с дърва за огрев през 2004 година и провеждане на санитарна сеч по 
предписание на Държавно лесничейство Елена. 

Г-н Сашо Топалов предложи  текста на предложението за вземане на решение 
за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно 
лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва 
за огрев през 2004 година и провеждане на санитарна сеч по предписание на 
Държавно лесничейство Елена, да не се чете, тъй като материала е предоставен на 
всички общински съветници предварително. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
Стоян Николов – председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание, проведено на 
08.09.2004 г. от 17.00 часа предложението за вземане на решение за ползване на 
дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена, 
във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2004 
година и провеждане на санитарна сеч по предписание на Държавно лесничейство 
Елена, като предлага в проекта за решение следното допълнение: 

-  В т. 1  да се добави текста: “съгласно условията за определяне на 
лицата,имащи право на добив на дърва за огрев по тарифна такса на корен” 

Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа “за”.  
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Дадена бе думата за изказване на становище на: 

Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание, проведено на 08.09.2004 г. от 16.30 часа предложението 
за вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на 
територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на  
жителите на община Елена с дърва за огрев през 2004 година и провеждане на  
санитарна сеч по предписание на Държавно лесничейство Елена, като го подкрепя с 3 
гласа “за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложеното допълнение в проекта за решение на  предложението за вземане на 
решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на 
Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на жителите на община  
Елена с дърва за огрев през 2004 година и провеждане на санитарна сеч по 
предписание на Държавно лесничейство Елена, внесено от Постоянната комисия по 
“Общинска собственост, земеделие и гори”: 

-  В т. 1  да се добави текста: “съгласно условията за определяне на 
лицата,имащи право на добив на дърва за огрев по тарифна такса на корен” 
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на 
територията на Държавно лесничейство Елена, във връзка със снабдяване на 
жителите на община Елена с дърва за огрев през 2004 година и провеждане на 
санитарна сеч по предписание на Държавно лесничейство Елена с гласуваното 
допълнение: 

 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 72/ 09.09.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Вземане на решение за ползване на дървесина в 
общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство 
Елена, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с 

          дърва за огрев през 2004 година и провеждане на санитарна сеч по 
предписание на Държавно лесничейство Елена 

 
На основание чл. 21,  ал. 1 т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 47, ал.2 от Закона за 

горите и чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И : 

 
1. Одобрява ползването на дървесина от горите общинска и временно общинска 

собственост за снабдяване на местното население, съгласно условията за определяне 
на лицата, имащи право на добив на дърва за огрев по тарифна такса на корен  за 
следните подотдели  243 е, 244 т, 243 в, 330 в, 369 б, 369 к, 336 м3, 336 к3, 329 в, 336 
ц2, 367 р, 368 б, 369 л, 333 д, 366 к, 473 н2, 366 д1 и 366 ф и провеждането на 
санитарни сечи в подотдели 237 ж, 365 ю, 367 е, 367 л, 374 е, 374 ж. 

2. Дава съгласие да се предоставят безплатно по 5 пространствени метра 
кубически дърва за огрев на ветераните, участвали във втората световна война. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за маркиране и добив на 
дървесината по т.1. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите в залата с предложението за 
сформиране на паралелки под определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000 г. за учебната 2004-2005 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за сформиране на паралелки под определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000 г. за учебната 2004-2005 г. Г-н Топалов поднесе своите извинения на 
общинските съветници, че предложението за сформиране на паралелки под 
определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2004-2005 
г. е предоставено непосредствено преди заседанието. Ако има въпроси във връзка с 
започващата учебна година е готов да отговори. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника.  
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

сформиране на паралелки под определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000 г. за учебната 2004-2005 г.: 

 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 73/ 09.09.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Сформиране на паралелки под определения минимум в  
Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2004 – 2005 г. 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.2 и ал. 2 от Наредба № 7 за 

определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата,детските градини и обслужващите звена на МОН от 29.12.2000 
г.,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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мандат 2003 – 2007  
Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на  09.09.2004 г. 

 
Р Е Ш И : 

 
I. Утвърждава за учебната 2004 – 2005 г. сформиране на паралелки под 

определения минимален брой ученици, както следва: 
1. В ОУ ”Хр. Ботев” с. Беброво 
- по една паралелка: 
в V клас с 10 ученика; 
в VI клас с 11 ученика; 
2. В ОУ “Отец Паисий” с. Константин 
- една паралелка в I клас с 11 ученика. 
II. Утвърждава за учебната 2004 – 2005 г. сформиране на слети паралелки в ОУ 

“Хр. Ботев” с. Беброво както следва: 
I-IV клас – една паралелка с 14 ученика; 
II-III клас – една паралелка с 13 ученика; 
VII-VIII клас – една паралелка с 16 ученика 
 
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет г-н 

Симеон Кънчев закри 12-то заседанието на Общински съвет – Елена в 16.30 часа. 
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

(Симеон Кънчев) 
 
 
 

Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

   (Ст.Кабакова) 
 


