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П Р О Т О К О Л 
 

№ 11 
 

Днес 16.09.2005 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието участие 
взеха  13 общински съветници от общо  17, като отсъстваха общинските съветници:   
Стоян Николов, Йордан Василев, инж. Дилян Млъзев и Зехра Салиева. От Общинска 
администрация участие взеха: зам.кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря 
на общината г-жа Валентина Мирчева, г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”, г-н 
Костадин Костадинов – н-к сектор „УСКП”,  г-н Петко Петков – ст.експерт „СДТУ”. 
Стоян Пенков – кмет на с.Константин, Стефан Няголов – кмет на с.Беброво, Зоя 
Ангелова – кмет на с.Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. Каменари, Иван 
Шубърков – кметски наместник  с.Илаков рът, Сийка Николова – кметски наместник  
с.Марян, Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, Михаил  Трашлиев –  
кметски наместник с.Костел, Иван Атанасов – кметски наместник с.Лазарци,  Стефан 
Чуканов – кметски наместник с.Палици, Стефан Котуков – кметски наместник 
с.Буйновци 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 13 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 приемане на механизъм по критерии и показатели за 
разпределение на субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически 
превози съгласно писмо № ФРС – 1/18.04.2005 г. на МФ. 

       Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно сформиране на паралелки в училищата под 

определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 
2005/2006г. 

       Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно обявяване на част от имот – публична общинска 

собственост за частна общинска собственост 
       Вн.:Кмета на общината 

 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата по 

внесения проект за дневен ред. 
Дадена бе думата за изказване на: 
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д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. Предлагам т.3 от Проекта за дневен ред да отпадне. 
Мотивът ми, е че не е необходимо вземането на решение от Общинският съвет. 

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 

предложението на д-р Даниела Лаловска: т.3 от Проекта за дневен ред да отпадне: 
“ЗА” – 1,  “ПРОТИВ” – 11,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Не се приема. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 11,  “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 приемане на механизъм по критерии и показатели за 
разпределение на субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически 
превози съгласно писмо № ФРС – 1/18.04.2005 г. на МФ. 

       Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно сформиране на паралелки в училищата под 

определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 
2005/2006г. 

       Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно обявяване на част от имот – публична общинска 

собственост за частна общинска собственост 
       Вн.:Кмета на общината 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
приемане на механизъм по критерии и показатели за разпределение на субсидиите за 
вътрешноградски и междуселищни пътнически превози съгласно писмо № ФРС – 
1/18.04.2005 г. на МФ. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за приемане на механизъм по критерии и показатели за 
разпределение на субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически 
превози съгласно писмо № ФРС – 1/18.04.2005 г. на МФ. 

Председателя на Общинския съвет 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 15.09.2005 г. от 16.00 
часа предложението за приемане на механизъм по критерии и показатели за 
разпределение на субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически 
превози съгласно писмо № ФРС – 1/18.04.2005 г. на МФ, като го подкрепя с 5 гласа 
„за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за приемане на механизъм по критерии и показатели за 
разпределение на субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически 
превози съгласно писмо № ФРС – 1/18.04.2005 г. на МФ: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 /16.09.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Приемане на механизъм по критерии и показатели за 
разпределение на субсидиите за вътрешно градски и междуселищни 
пътнически превози съгласно писмо № ФРС – 1/18.04.2005 г. на МФ  

 
На основание  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12 ал.1 и 2 от Наредба №3 от 

04.04.2005г. на МФ за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране  
на  превоза  на  пътниците  по нерентабилни  автобусни  линии  във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
                                                    Р Е Ш И: 
 
         1 Общински съвет град Елена приема механизъм за разпределение на 
субсидиите от Държавния бюджет по критерии и показатели , осигуряващи 
равнопоставеност между превозвачите. Основни показатели при разпределение на 
субсидиите да бъдат следните: 

а/ подлежащ на субсидиране пробег, респективно относителен дял на 
изминатия пробег по субсидирани линии спрямо общия пробег по тези линии; 

б/ реализирана загуба на километър пробег; 
в/ равнище на превозната цена; 
г/ качество на транспортното обслужване и въздействие върху околната среда. 

      2. Субсидии за пътнически превози се предоставят до размера на отчетената 
загуба от дейността, установена по данни  съгласно приложение № 2 на Наредба  3, в 
рамките на утвърдените за тази цел средства със закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година.  Средствата се ползват целево само за 
покриване на загуби от пътнически превози. Общината определя размера на 
полагащата се за месеца субсидия на базата на ежемесечно представяна от 
превозвачите справка за финансовите резултати съгласно приложение № 2 като 
разлика между загубата за периода с натрупване от началото на годината и 
предоставените до отчетния месец субсидии. За упражняване на кантрол общината 
може да изисква допълнителна аналитична и друга информация, въз основа на която 
е изготвен отчетът за финансовите резултати. По преценка на общината 
подлежащият на субсидиране пробег по т. 1 буква а може да се коригира в 
зависимост от интензивността на пътникопотока с коефициенти за привеждане , 
отчитащи разликата в пътниковместимостта по типове превозни средства. 
      3. Средствата за месец декември се превеждат авансово на база представен 
очакван отчет , а разликата, ако има такава, се отразява през следващия отчетен 
период. 



            мандат 2003 – 2007 
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.09.2005 г. 
 

 4

      4. При неизпълнение от страна на превозвачите  на условията по договорите 
общината може да наложи предвидените в тях санкции, включително да намали 
размера на субсидиите. 
      5. Настоящото решение важи до излизане на нови нормативни документи, 
определящи реда и начина за разпределение на субсидии и коменсации от Държавния 
бюджет.   
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
сформиране на паралелки в училищата под определения минимум в Наредба № 7 на 
МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2005/2006 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, преди да запознае 
присъстващите с предложението за сформиране на паралелки в училищата под 
определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2005/2006 
г., внесе няколко корекции свързани с техническото изписване на предложението: 
текста в І., т.1, – една паралелка в V клас с 10 ученици, да се чете – една паралелка в 
VІ клас с 10 ученици и - една паралелка в VІ клас с 11 ученици, да се чете – една 
паралелка в VІІ клас с 11 ученици; Текста в І. т.2 – една паралелка във ІІ клас с 11 
ученици, да се чете – една паралелка във ІІ клас с 14 ученици; Текста във ІІ. – една 
паралелка І – ІV клас с 14 ученици, да се чете – една паралелка І и ІV клас с 14 
ученици; - една паралелка ІІ – ІІІ клас с 10 ученици, да се чете – една паралелка ІІ и 
ІІІ клас с 10 ученици; - една паралелка V – VІІІ клас с 15 ученици, да се чете – една 
паралелка V и VІІІ клас с 15 ученици; 

Председателят на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на: 
Диана Иванова - член на Постоянната комисия по “Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
15.09.2005 г. от 16.30 часа предложението за сформиране на паралелки в училищата 
под определения минимум в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 
2005/2006 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за сформиране на паралелки в училищата под определения минимум 
в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2005/2006 г.: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 56/16.09.2005 г. 

 
ОТНОСНО : Сформиране на паралелки в училищата под определения 
минимум в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 
2005/2006 г. 

 
На основание   чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  и  чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11, 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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Р Е Ш И : 
 
І. Утвърждава  сформирането на паралелки под определения минимален брой  

на ученици за учебната 2005/2006 г. както следва: 
1. В ОУ “Христо Ботев” с. Беброво  

          -  една паралелка в VІ клас с 10 ученици; 
          -  една паралелка в VІІ клас с 11 ученици; 

 2. В ОУ “Отец Паисий” с. Константин 
           -  една паралелка във ІІ клас с 14 ученици; 

ІІ. Утвърждава сформирането на слети паралелки в ОУ ”Христо Ботев”  с. 
Беброво за учебната 2005/2006 г. както следва: 

една  паралелка  І и ІV клас с 14 ученици; 
една  паралелка ІІ и ІІІ клас с 10 ученици; 
една  паралелка V и  VІІІ клас с 15 ученици; 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
обявяване на част от имот – публична общинска собственост за частна общинска 
собственост 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за обявяване на част от имот – публична общинска собственост за 
частна общинска собственост 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Пенка Попова – член на Постоянната комисия по “Общинска собственост, земеделие и 
гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 15.09.2005 г. от 
16.30 часа предложението за обявяване на част от имот – публична общинска 
собственост за частна общинска собственост, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за обявяване на част от имот – публична общинска собственост за 
частна общинска собственост: 
“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57/16.09.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Обявяване на част от имот – публична общинска 
собственост за частна общинска собственост 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от 

НРПУРОИОЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
                               

 Обявява следната част от имот – публична общинска собственост, а именно: 
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         ½ идеални части от сграда, ползваща се за столова с площ от 175 кв.м., 
находяща се в с. Константин, Община Елена, УПИ І, кв. 29 по плана на с. Константин 
при граници на целия имот: от три страни улици и дере, актувана с АОС № 
191/13.07.1999 г. за частна общинска собственост. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.05 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: 

   (Станислава Кабакова) 


