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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 1  
 

Днес 21.09.2006 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: Лазар 
Костов, Анастасия Тонева – Пеева, Кремена Славчева и инж. Дилян Млъзев. От 
Общинска администрация участие взеха: кмета на общината г-н Сашо Топалов, 
заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на общината г-жа 
Валентина Мирчева, г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”, г-жа Мария Симеонова – 
мл.експерт „ЧР”, Стоян Пенков – кмет на с. Константин, Стефан Няголов – кмет на с. 
Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с. Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. Каменари, 
Георги Първанов– кметски наместник с. Дрента, Иван Атанасов – кметски наместник 
с.Лазарци, Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, Силвия Йорданова – кметски 
наместник с.Чакали 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: 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно разрешаване за учебната 2006/2007 година 
сформирането на паралелки с изключения от минималния брой на учениците в 
паралелките от І да VІІІ клас, регламентирани в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. 
за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 
детските градини и обслужващите звена 

Вн.: Кмета на общината 
Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев след като запозна 

присъстващите с проекта за дневен ред предложи, като т.2 в проекта за  дневен ред да 
се добави 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 2006 година. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата по 
внесения проект за дневен ред: 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване, 

като т.2 в проекта за дневен ред да се добави 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 2006 година: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 



Мандат 2003 – 2007 г. 
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 21.09.2006 г. 
 

 2

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложения проект за дневен ред с гласуваната т.2: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния 
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно разрешаване за учебната 2006/2007 година 
сформирането на паралелки с изключения от минималния брой на учениците в 
паралелките от І да VІІІ клас, регламентирани в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. 
за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 
детските градини и обслужващите звена. 

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 2006 година. 

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 
разрешаване за учебната 2006/2007 година сформирането на паралелки с изключения от 
минималния брой на учениците в паралелките от І да VІІІ клас, регламентирани в 
Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за разрешаване за учебната 2006/2007 година сформирането на паралелки с изключения 
от минималния брой на учениците в паралелките от І да VІІІ клас, регламентирани в 
Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по “Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
20.09.2006 г. от 16.00 часа предложението за разрешаване за учебната 2006/2007 година 
сформирането на паралелки с изключения от минималния брой на учениците в 
паралелките от І да VІІІ клас, регламентирани в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. 
за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 
детските градини и обслужващите звена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет даде 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 20.09.2006 г. от 16.30 часа  предложението за 
разрешаване за учебната 2006/2007 година сформирането на паралелки с изключения от 
минималния брой на учениците в паралелките от І да VІІІ клас, регламентирани в 
Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, като 
го подкрепя с 4 гласа „за”. 

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

предложението за разрешаване за учебната 2006/2007 година сформирането на 
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паралелки с изключения от минималния брой на учениците в паралелките от І да VІІІ 
клас, регламентирани в Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за определяне броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 61/ 21.09.2006 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешаване за учебната 2006/2007 година сформирането   на 
паралелки с изключения от минималния брой на учениците в паралелките от 
І до VІІІ клас, регламентирани  в Наредба №7 на МОН  от 29.12.2000 г. за 
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата,  детските градини и обслужващите звена   

 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2 и ал. 2 от Наредба №7 

на МОН  от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и 
в групите на училищата,  детските градини и обслужващите звена и във връзка с 
постъпили предложения от директорите на ОУ „Отец Паисий” с. Константин, ОУ 
„Христо Ботев” с. Беброво” и ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.2  от Наредба №7 от 
29.12.2000 г. на МОН Общински съвет – Елена  разрешава за учебната 2006/2007 
година сформирането на паралелки под определения минимален брой ученици  в 
общинските училища както следва: 
 
1. В ОУ „Отец Паисий” с. Майско, община Елена 
По една паралелка:  

- в V клас  с  17  ученици; 
- в VІІ клас  с  16 ученици; 
- в VІІІ клас с  16  ученици; 

2. В ОУ „Отец Паисий” с. Константин, община Елена 
По една паралелка в: 

- ІІ клас с 14 ученици; 
- ІІІ клас с 15 ученици; 

3. В ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена 
По една паралелка: 

- в V клас с 10  ученици; 
- в VІІІ клас  с 10 ученици; 

 
ІІ. На основание чл. 21, ал.1,  т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 
г. на МОН  Общински съвет – Елена разрешава  за учебната 2006/2007 година 
сформирането на слети паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена   
както следва: 

- една слята паралелка І  и ІV клас с 16 ученици; 
- една слята паралелка ІІ и ІІІ клас с 12 ученици; 
- една слята паралелка VІ и VІІ клас с 14 ученици; 
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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 2006 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов преди да запозна 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 2006 година, се извини че предлага 
предложението за разглеждане в заседанието на Общинския съвет в  последния момент. 
Счита, че общинските съветници са се запознали 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 2006 година и няма да има проблем с вземането на 
решение. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на:  
инж. Иван Маринов – общински съветник: Искам да помоля в проекта за решение, 
разбира се ако колегите са съгласни  с мен, да бъдат упоменати землищата към 
цитираните подотдели. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев 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 2006 година с направеното 
предложение за добавяне в проекта за решение на землищата към цитираните 
подотдели: 242 д – землище с.Каменари, 332 н – землище с. Костел, 350 е – землище 
гр.Елена,    365 п – землище с. Шилковци , 366 л – землище с.Шилковци: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 

от ЗМСМА подложи на поименно гласуване предложението за разпределение 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 2006 година с гласуваното 
допълнение: 

 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ отсъства 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ ”ЗА” 
6 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
7 ПЕНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА ”ЗА” 
8 ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА ”ЗА” 
9 СТОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
10 КРЕМЕНА МАТЕЕВА СЛАВЧЕВА отсъства 
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
12 ИНЖ.ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ отсъства 
13 Д-Р ДАНИЕЛА СТРАХИЛОВА ЛАЛОВСКА ”ЗА” 
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14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ ”ЗА” 

 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 62/ 21.09.2006 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 2006 година . 
  

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 от Закона за горите 
и чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява ползването на дървесина от горите 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    
242 д – землище с.Каменари, 332 н – землище с. Костел, 350 е – землище гр.Елена,    
365 п – землище с. Шилковци , 366 л – землище с.Шилковци. 

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. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.00 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)  
 


