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П РО ТОКОЛ  
 

№ 1 0  
 

Днес 14.09.2007 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. В работата на заседанието участие 
взеха 11 общински съветници от общо 17, като отсъстваха общинските съветници: 
Анастасия Тонева-Пеева, Петър Коев, инж. Дилян Млъзев, д-р Даниела Лаловска, 
инж.Иван Маринов и Исмаил Мустафов. От Общинска администрация участие взеха: 
зам.кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета Евтимова – директор дирекция 
„ХД”, 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 Атанасов 
– кметски наместник с.Лазарци, Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, Стефан 
Котуков – кметски наместник с.Буйновци, Силвия Йорданова – кметски наместник 
с.Чакали, Цеца Чуканова – кметски наместник с.Руховци, Йордан Йорданов – кметски 
наместник с.Илаков рът, Стефан Чуканов – кметски наместник с.Палици, Росица 
Стефанова – кметски наместник с.Тодювци 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 11 общински 
съветника. 

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

 
ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  

 
1. Предложение относно приемане на „Стратегия за развитие на регионална 

политика за управление на културното наследство” – Обща политика на регион Елена-
Котел в областта на Културно – историческото наследство за периода 2007-2013 г. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно утвърждаване сформирането на самостоятелни 
маломерни и слети паралелки от І до VІІІ клас в училищата в община Елена за учебната 
2007/2008 година. 

Вн.: Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 11 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1. Предложение относно приемане на „Стратегия за развитие на регионална 
политика за управление на културното наследство” – Обща политика на регион Елена-
Котел в областта на Културно – историческото наследство за периода 2007-2013 г. 

Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост. 
Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно утвърждаване сформирането на самостоятелни 
маломерни и слети паралелки от І до VІІІ клас в училищата в община Елена за учебната 
2007/2008 година. 

Вн.: Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят 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 „Стратегия за развитие на регионална политика за управление на 
културното наследство” – Обща политика на регион Елена-Котел в областта на 
Културно – историческото наследство за периода 2007-2013 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за приемане на „Стратегия за развитие на регионална политика за 
управление на културното наследство” – Обща политика на регион Елена-Котел в 
областта на Културно – историческото наследство за периода 2007-2013 г. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
г-н Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по “Образование, култура 
и вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 
13.09.2007 г. от 16.00 часа предложението за приемане на „Стратегия за развитие на 
регионална политика за управление на културното наследство” – Обща политика на 
регион Елена-Котел в областта на Културно – историческото наследство за периода 
2007-2013 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общински 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 13.09.2007 г. от 16.30 часа 
предложението за приемане на „Стратегия за развитие на регионална политика за 
управление на културното наследство” – Обща политика на регион Елена-Котел в 
областта на Културно – историческото наследство за периода 2007-2013 г., като го 
подкрепят с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  
В залата присъстват 11 общински съветника. 
Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на „Стратегия за развитие на регионална политика за 
управление на културното наследство” – Обща политика на регион Елена-Котел в 
областта на Културно – историческото наследство за периода 2007-2013 г.: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
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РЕШЕНИЕ № 57/14.09.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на „Стратегия за развитие на регионална политика 
за управление на културното наследство” – Обща политика на регион 
Елена- Котел в областта на Културно-историческото наследство за периода 
2007 -2013 г. 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет – Елена приема „Стратегия за развитие на регионална 
политика за управление на културното наследство” – Обща политика на регион Елена- 
Котел в областта на Културно-историческото наследство за периода 2007 -2013 г. 
 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 
комисия за продажба на имот – частна общинска собственост. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
г-н Стоян Николов – Председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 
13.09.2007 г. от 17.00 часа предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, 
тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна 
общинска собственост, като предлага в т.2 от проекта за решение, сумата 9 600,00 лв. 
да стане 8 600,00 лв. 

Подкрепили предложението и направената промяна с 4 гласа „за”. 
Председателя на Общински 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 13.09.2007 г. от 16.30 часа 
предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, като го 
подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
г-жа Пенка Попова – общински съветник: Уважаеми господин председател, дами и 
господа общински съветници. Предлагам в т.2 от проекта за решение да отпадне текста: 
„като върху достигната цена на имота се начислява ДДС съгласно чл. 45 от ЗДДС.” и да 
се замени с текста:”без ДДС.” 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: Приемам направеното предложение от г-жа 
Попова, в т.2 от проекта за решение да отпадне текста касаещ начисляването на ДДС. 

Други изказвания не бяха направени.  
В залата присъстват 11 общински съветника. 
Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост с 
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направеното предложение в т.2 от проекта за решение, сумата 9 600,00 лв. да стане 
8 600,00 лв.: 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост с 
направеното предложение в т.2 от проекта за решение да отпадне текста: „като върху 
достигната цена на имота се начислява ДДС съгласно чл. 45 от ЗДДС.” и се замени с 
текста: ”без ДДС”: 
“ЗА” – 11, “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 утвърждаване на 
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на 
имот – частна общинска собственост: 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
3 АНАСТАСИЯ П. ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
4 ИНЖ.ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ ”ЗА” 
5 ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЕВ отсъства 
6 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
7 ПЕНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА ”ЗА” 
8 ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА ”ЗА” 
9 СТОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
10 КРЕМЕНА МАТЕЕВА СЛАВЧЕВА ”ЗА” 
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
12 ИНЖ.ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ отсъства 
13 Д-Р ДАНИЕЛА СТРАХИЛОВА ЛАЛОВСКА отсъства 
14 ИНЖ.ИВАН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ отсъства 
15 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ”ЗА” 
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 
17 ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ отсъства 
 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 
РЕШЕНИЕ № 58/14.09.2007 г. 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 
тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска 
собственост. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.24, ал.1 и ал.3 и 
чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИКПКООЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА  

 
РЕШИ: 

 
1. Обявява присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – 

частна общинска собственост, актуван с АОС 487/09.07.2007г., представляващ застроен 
ПИ 033105, находящ се в землище с. Тодювци, м. “Драгановци”, община Елена с площ 
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от 0,477 дка. имота включва: сграда “Училище общообразователно” със застроена площ 
от 158 кв.м., при граници на имота: имот №000055 – полски път, имот № 033100 - нива, 
имот № 665001 – нива; 

2. Утвърждава начална тръжна цена на имота от 8 600,00 лв. /осем хиляди и 
шестстотин лева/, в т.ч. терен 1 600,00 лв. /хиляда и шестстотин лева/, без ДДС. 

3. Утвърждава тръжни условия както следва: 
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица нямащи 

просрочени парични задължения към Община Елена, данъчните и осигурителните 
органи. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 
- Заявление за участие в търга; 
- проектодоговор; 
- тръжни условия; 
- декларация за оглед на обекта; 
- декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена; 
- АОС на имота – копие; 
5. Търгът да се проведе от комисия в състав; 
Председател:Йордан Кирчев – зам. кмет; 
Членове:  
1.Лиляна Владова – юрист; 
2. Петя Добрева – н-к сектор “УСКП”; 
3. Димка Петрова – гл. счетоводител; 
4. Георги Аргиров – общински съветник; 
5.Стоян Николов – общински съветник; 
Резервни членове: 
1. Йордан Цветанов – юрист; 
2. Силвия Мирявнова – ст. счетоводител; 
3. Красимир Николов – общински съветник; 
Възлага на Кмета на общината провеждането на търга за продажба на 

горепосоченият имот и го упълномощава да сключи договора за продажба със 
спечелилия участник. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
утвърждаване сформирането на самостоятелни маломерни и слети паралелки от І до 
VІІІ клас в училищата в община Елена за учебната 2007/2008 година. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за утвърждаване сформирането на самостоятелни маломерни и слети 
паралелки от І до VІІІ клас в училищата в община Елена за учебната 2007/2008 година 
и даде думата на г-жа Анета Евтимова – директор „ХД” да запознае общинските 
съветници с направените корекции в списъците на минималния брой ученици в някои 
от училищата. 
г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”: Уважаеми господин председател, дами и 
господа общински съветници. Внесеното предложение в Общинският съвет, във видът 
в който Ви е раздадено претърпя няколко корекции, които бяха разгледани и приети в 
проведеното заседанието на Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания” на 13.09.2007 г. С дата 12.09.2007 г. директорите на Училищата в 
с.Майско и с.Беброво ни внесоха нов списък с минималния брой ученици: 
В ОУ „Отец Паисий” с. Майско, община Елена, промените са както следва: 
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- - една паралелка - V клас - били 17 ученици – стават 14 ученици 
- - една паралелка - VІ клас - 16 ученици - се запазват 16 ученици 
- - една паралелка - VІІ клас - били 16 ученици – стават 14 ученици 
- - една паралелка - VІІІ клас - били 14 ученици - стават 13 ученици  

В ОУ „Христо Ботев” с. Беброво за учебната 2007/2008 година, са както следва: 
- една слята паралелка - І и ІV клас - 12 ученици – се запазват 12 ученици 
- една слята паралелка - ІІ и ІІІ клас - 12 ученици – стават 10 ученици 
- една слята паралелка - V и VІІІ клас - 12 ученици – се запазват 12 ученици 
- една слята паралелка - VІ и VІІ клас - 14 ученици – се запазват 12 ученици 

Искам да Ви се извиня и да помоля в основанието чл.17, ал.3, т.3 от ЗМСМА да се чете 
чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА.  

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
г-н Йордан Василев – Председател на Постоянната комисия по “Образование, култура 
и вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 
13.09.2007 г. от 16.00 часа предложението за утвърждаване сформирането на 
самостоятелни маломерни и слети паралелки от І до VІІІ клас в училищата в община 
Елена за учебната 2007/2008 година, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 
 Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  
 В залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за утвърждаване сформирането на самостоятелни маломерни и слети 
паралелки от І до VІІІ клас в училищата в община Елена за учебната 2007/2008 година с 
направените корекции: 
В ОУ „Отец Паисий” с. Майско, община Елена 

- - една паралелка - V клас - били 17 ученици – стават 14 ученици 
- - една паралелка - VІ клас - 16 ученици - се запазват 16 ученици 
- - една паралелка - VІІ клас - били 16 ученици – стават 14 ученици 
- - една паралелка - VІІІ клас - били 14 ученици - стават 13 ученици  

В ОУ „Христо Ботев” с. Беброво за учебната 2007/2008 година, са както следва: 
- една слята паралелка - І и ІV клас - 12 ученици – се запазват 12 ученици 
- една слята паралелка - ІІ и ІІІ клас - 12 ученици – стават 10 ученици 
- една слята паралелка - V и VІІІ клас - 12 ученици – се запазват 12 ученици 
- една слята паралелка - VІ и VІІ клас - 14 ученици – се запазват 12 ученици 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за утвърждаване сформирането на самостоятелни маломерни и слети 
паралелки от І до VІІІ клас в училищата в община Елена за учебната 2007/2008 година: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 59/14.09.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване сформирането на самостоятелни маломерни и 
слети паралелки паралелки от І до VІІІ клас в училищата в община Елена 
за учебната 2007/2008 година 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.17, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.11, ал.1, т.2 и чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на 
МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
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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 от ВИДД на ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА  

РЕШИ: 
 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.11, 
ал.1, т.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на 
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена Общински съвет – Елена утвърждава сформирането на самостоятелни маломерни 
паралелки от І до VІІІ клас под определения минимален брой ученици в общинските 
училища за учебната 2007/2008 година, както следва: 
 

1. В ОУ „Отец Паисий” с. Майско, община Елена 
- - една паралелка - V клас - 14 ученици 
- - една паралелка - VІ клас - 16 ученици  
- - една паралелка - VІІ клас - 14 ученици  
- - една паралелка - VІІІ клас - 13 ученици  

 
2. В ОУ „Отец Паисий” с. Константин, община Елена 

- - една паралелка - І клас - 11 ученици 
- - една паралелка -ІІІ клас - 15 ученици 
- - една паралелка - ІV клас - 15 ученици 
- - една паралелка - V клас - 17 ученици 
- - една паралелка - VІ клас - 17 ученици 

 
ІІ. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.11, 

ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на 
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена Общински съвет – Елена утвърждава сформирането на слети паралелки в ОУ 
„Христо Ботев” с. Беброво за учебната 2007/2008 година, както следва: 
 

- една слята паралелка - І и ІV клас - 12 ученици 
- една слята паралелка - ІІ и ІІІ клас - 10 ученици 
- една слята паралелка - V и VІІІ клас - 12 ученици 
- една слята паралелка - VІ и VІІ клас - 14 ученици 

 
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 

Кънчев закри 10-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.35 часа, след което 
покани общинските съветници на 15.09.2007 г. да открият новата учебна година. 

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)
 


