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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 5  
 

Днес 10 септември 2008 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 съветника от общо 17, като 
отсъстваха общинските съветници: Георги Аргиров, Димитър Кънчев, Красимир 
Катрафилов и д-р Стела Горбанова-Василева. 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 Елка Николова директор дирекция 
„ФБУС”, Анета Евтимова директор дирекция „ХД”, Мария Симеонова – Гл.експерт 
„Човешки ресурси”, кмета на кметство Беброво – г-н Николай Колев, кмета на кметство с. 
Константин г-н Стоян Пенков, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-жа 
Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, г-н Йордан Йорданов кметски 
наместник с.Илаков рът, г-н Георги Първанов – кметски наместник с.Дрента, г-жа Росица 
Стефанова- кметски наместник с.Тодювци, гости и граждани. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 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 Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-
Елена за І-во шестмесечие на 2008 година 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно средните месечни брутни заплати през 2008 г. 

Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно кандидатстване на община Елена за безвъзмездна 

финансова помощ от ПУДООС. 
Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на 
умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни 
инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските 
райони (2007-2013) 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно предложение до Министерски съвет за приемане Списък 

на средищните училища в община Елена за учебната 2008/2009 година. 
Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки по изключения от 
минималния брой ученици в паралелките в ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ „Отец 
Паисий” с.Константин и ОУ „Христо Ботев” с.Беброво за учебната 2008/2009 година. 

Вн.:Кмета на общината 
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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 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 13, “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 приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-
Елена за І-во шестмесечие на 2008 година 

Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно средните месечни брутни заплати през 2008 г. 

Вн.:Кмета на общината 
3. Предложение относно кандидатстване на община Елена за безвъзмездна 

финансова помощ от ПУДООС. 
Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на 
умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни 
инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските 
райони (2007-2013) 

Вн.:Кмета на общината 
5. Предложение относно предложение до Министерски съвет за приемане Списък 

на средищните училища в община Елена за учебната 2008/2009 година. 
Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки по изключения от 
минималния брой ученици в паралелките в ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ „Отец 
Паисий” с.Константин и ОУ „Христо Ботев” с.Беброво за учебната 2008/2009 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 приемане на 
Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во шестмесечие на 2008 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во шестмесечие на 2008 
година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 08.09.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во 
шестмесечие на 2008 година, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

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

предложението за приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во 
шестмесечие на 2008 година 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се 
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 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 89/ 10.09.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена за І -во 
шестмесечие на 2008 година 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, в изпълнение на чл. 21, ал.1, т.24 и във връзка с чл. 44, ал.1 т.7 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на ОбС от общинската 
администрация за І-во шестмесечие на 2008 година. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена от общинската 

 администрация за І-во шестмесечие на 2008 година. 
 
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 средните 
месечни брутни заплати през 2008 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
средните месечни брутни заплати през 2008 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 08.09.2008 г. от 16.30 часа 
предложението за средните месечни брутни заплати през 2008 г., като го подкрепя с 5 
гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Йордан Василев – общински съветник: Искам да попитам в проекта за решение на 
стр.3, т.5, функция №1 Извънучилищни дейности, предполагам, че е включен директора на 
Детския комплекс. Не зная допусната е техническа грешка или има други съображения 
поради които работната заплата на директора е увеличена само с 1,17 лв., но аз предлагам 
да увеличим възнаграждението му съобразно останалите в отрасъла. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-жа Елка Николова – директор дирекция „ФБУС”: Не е допусната техническа грешка. 
Средствата са отпуснати съобразно направено споразумение между Директорите на 
Детския комплекс, СОУ и НУ. Това са лекторски часове. Принципно заплащането му е по-
високо. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Детският комплекс не е държавна делегирана 
дейност. Ние се договорихме с директорите на училищата Детския комплекс да 
функционира, защото в противен случай тази дейност щеше да бъде закрита. Там няма 
отпусната бройка, а има часово заплащане. Според мен ощетени няма, а е постигнат един 
много добър съвместен вариант. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за средните месечни брутни заплати през 2008 г.: 
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90/ 10.09.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Средните месечни брутни заплати през 2008 г.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6, ал.ал. 3, 4, 8 и 10 от ПМС № 175 от 
2007 г., изменено и допълнено с ПМС №198 от 2008 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

1. Определя основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на 
кметства считано от 1 юли 2008 г. както следва: 
№ Кмет Основна месечна РЗ /лв./ Граници “от–до” 

от 01.07.08 г. До 30.06.2008 От 01.07.2008 
1. Кмет на община 1147 1239 694-1262 
2. Кмет на кметство с.Беброво 410 442 314-770 
3. Кмет на кметство с.Майско 480 518 314-770 
4. Кмет на кметство 

с.Константин 
480 518 314-770 

5. Кмет на кметство с.Каменари 371 400 314-770 
6. Кмет на кметство с.Палици 360 388 314-770 

 
2. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице от персонала за държавна 

дейност Общинска администрация, дофинансирана с местни приходи, считано от 
01.07.2008 г. 
№ Функция, дейност Численост /бр./ Ср.мес.брутна РЗ С-ва за 

РЗ за 
2008 г.  

От 01.01. 
2008 г. 

от 
01.07.08 

от 
01.01.08 

от 
01.07.08 

1. Държ.дейност Общин-
ска администрация, 
дофинанс. с местни 
приходи  

9 10 447.70 492,47 52905 

 
3. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице за работещите в местните 

дейности за 2008 г. - от 01.01.2008 г. и от 01.07.2008 г. и утвърждава средствата за работна 
заплата както следва: 
№ Функция, дейност, 

бюджетно звено 
Численост /бр./ Средна месечна 

брутна РЗ  
С-ва за 
РЗ за 

2008 г. от 01.01. 
2008 г. 

от 
01.07.08 

от 01.01. 
2008 г. 

От 
01.07.08 

1. Д С П 13 13 306,55 337,33 50223 
2. ЖС, БКС, ООС-Др.дей- 

 ности по ЖС и РР 
9 9 390,34 429,35 44264 

2.1 Осветление 1 1 413,82 455,20 5214 
2,2 Други дейности по ЖС 

и благоустройство 
8 8 387,40 426,13 39050 

3. КУЛТУРА 7 7 362,42 398,66 31966 
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3.1. Библиотека 3 3 366,56 403,22 13856 
3.2. Д Д К 3 3 343,03 377,33 12967 
3.3. РТВ 1 1 408,19 449,01 5143 
 

4. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице за работещите по ПМС 
№66 от 1996 г. в местните дейности, считано от 01.01.2008 г. и утвърждава средствата за 
работна заплата както следва: 
№ Функция, дейност, бюджетно звено Числено

ст /бр./ 
от 

01.01.08 
г. 

Средна 
месечна 
брутна 
РЗ от 

01.01.08 

С-ва за 
РЗ за 

2008 г. 

1. ЖС, БКС, ООС-Др.дейности по ЖС и РР 0,5 259,60 1881 
2. Д Д К 0,5 281,60 2038 
 

5. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице от персонала за детските 
градини и обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети в 
образованието от 01.01.2008 г. и от 01.07.2008 г. и утвърждава средствата за работна 
заплата както следва: 
№ Функция, дейност, 

бюджетно звено 
Численост /бр./ Средна месечна 

брутна РЗ  
С-ва за 
РЗ за 

2008 г. от 01.01. 
2008 г. 

от 
01.07.08г 

от 01.01. 
2008 г. 

От 
01.07.08 

1. Извънучилищни 
дейности 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

2,5 
 

2,5 
- 

2,5 
 

2,5 
- 

396,16 
 

396,16 
х 

397.33 
 

397.33 
х 

11902 
 

х 
х 

2. Др.д-ти по образов. 
в т.ч.непедагогич. 

2,0 
2,0 

2,0 
2,0 

465,39 
465,39 

511.92 
511.92 

11728 
Х 

3. Ц Д Г 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

38,0 
21,0 
17,0 

38,0 
21,0 
17,0 

460.07 
551.66, 
346.95 

506.08 
606.82 
381.63 

220284 
х 
х 

3.1. ЦДГ “Радост” 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

20,5 
11,0 

9,5 

20,5 
11,0 

9,5 

465.05 
557,01 
358,57 

511.56 
612,71 
394,45 

120125 
х 
х 

3.2. ЦДГ с.Майско 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

3,5 
2,0 
1,5 

3,5 
2,0 
1,5 

449.86 
545.70 
322.08 

494.70 
600.27 
353.93 

19835 
х 
х 

3.3. ЦДГ с.Константин 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

3,5 
2,0 
1,5 

3,5 
2,0 
1,5 

464.05 
544.74 
356.47 

510.40 
599.21 
391.98 

20462 
х 
х 

3.4. ЦДГ с.Беброво 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

3,5 
2,0 
1,5 

3,5 
2,0 
1,5 

457,93 
544.83 
342.07 

503,77 
599.31 
376.39 

20197 
х 
х 

3.5. ЦДГ с.Палици 
в т.ч.педагогически 
непедагогически 

7,0 
4,0 
3,0 

7,0 
4,0 
3,0 

449.72 
546.79 
320.28 

494,69 
601,47 
352.32 

39665 
х 
х 
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6. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице от персонала и средствата 
за заплати за делегираните от държавата дейности в специализираните институции и 
социалните услуги в общността в рамките на средствата, определени по единните 
разходни стандарти по дейности и заведения от 01.01.2008 г. и утвърждава средствата за 
работна заплата както следва: 

 
№ Функция, дейност, 

бюджетно звено 
Численост от 

01.01.08 г. 
Средна месечна 

брутна РЗ от 
01.01.08 г. ръст 20% 

С-ва за РЗ за 
2008 

1. ДДМУИ с.Ил.рът 40,0 363,86 172297 
2. ДЦДУ 14,0 352,34 58177 
 

7. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице за работещите в 
държавните дейности, считано от 01.01.2008 г. и от 01.07.2008 г. и утвърждава средствата 
за работна заплата както следва: 

 
№ Функция, дейност, 

бюджетно звено 
Численост /бр./ Средна месечна 

брутна РЗ  
С-ва за 
РЗ за 

2008 г. от 01.01. 
2008 г. 

от 
01.07.08г 

от 01.01. 
2008 г. 

От 
01.07.08 

1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
В т.ч. държ.дейности 
Д.д.дофинансирана 

15,5 
15,0 

0,5 

15,5 
14,0 

1,5 

294.11 
386.32 
326.11 

384,38 
416.39 
311,89 

73532 
69746 

3786 
1.1. Детска ясла–държ.д. 11,0 10,0 374,07 398.15 48578 
1.2. Детска ясла-държ.д. с 

общинско дофинанс. 
0,5 1,5 326.11 311.89 3786 

1.3. Д Д З – държ.д. 4,0 4,0 420.00 462.00 21168 
2. Музей 6,0 6,0 381.81 419,99 28866 
3. Общинска 

администрация 
66 59 456,06 519,63 363633 

 
8. Определя средната месечна брутна заплата на едно лице за работещите по ПМС 

№66 от 1996 г. в държавните дейности, считано от 01.01.2008 г. и утвърждава средствата 
за работна заплата както следва: 

 
№ Функция, дейност, бюджетно 

звено 
Численост /бр./ Средна 

месечна 
брутна 
РЗ от 
01.01.08  

С-ва за 
РЗ за 

2008 г. 
от 01.01. 
2008 г. 

от 
01.07.08 

1. Общинска администрация 6,5 6 289,14 19586 
2. ОМП – дежурни и техници на 

ПУ ПМС №212 и ПМС№ 258 
8 8 335,57 32215 

3. ДДМУИ с. Илаков рът 3 3 237,97 8567 
4. Музей 0,5 0,5 288,20 1745 
 

9. Упълномощава кмета на общината със заповед да промени средните месечни 
брутни заплати по дейности и заведения, в рамките на изменение на средните брутни 
работни заплати, диференцирани от отрасловите министерства, направени преди края на 
2008 г. 
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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 с предложението за 
кандидатстване на община Елена за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. 

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 

предложението за кандидатстване на община Елена за безвъзмездна финансова помощ от 
ПУДООС. 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91/ 10.09.2008 г. 
 
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена за безвъзмездна финансова помощ от 
ПУДООС  
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

1. Определя като приоритетен обект „Допълнително изграждане и реконструкция на 
вътрешната водопроводна мрежа в гр.Елена”. 

2. Дава съгласие на община Елена да кандидатства за получаване на безвъзмездна 
финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда за строителство на обект „Допълнително изграждане и реконструкция на 
вътрешната водопроводна мрежа в гр.Елена”. 

3. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по 
подготовката и реализацията на обекта. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА 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 подготовка на 
проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност 
на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 
ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013). 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в 
селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013). 

Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 08.09.2008 г. от 17.00 часа 
предложението за подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни 
групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-
2013), като след проведената дискусия се появиха някои противоречия между вносителя 
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на предложението и г-н Христо Иванов относно регистрацията на МИГ. След проведеното 
гласуване Постоянната комисия не излезе с единно становище: „за” – 1, „против” -1, 
„въздържал се” -1. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Христо Иванов – общински съветник: Благодаря г-н Председател. В момента има 
регистрирана МИГ между община Елена и община Златарица. Нямам нищо против 
регистрацията на нова МИГ, но щом имаме регистрирана МИГ и то в Министерство на 
правосъдието, защо трябва да правим друга. Друг е въпроса ако Вие не желаете да 
сътрудничите със съществуващата вече МИГ. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Милко Моллов - общински съветник: В една община само една МИГ ли може да бъде 
регистриран? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Може да има много МИГ, но една МИГ ще бъде 
утвърдена, коя ще бъде тя ще определят съответните органи. В съответствие с 
изискванията на Наредба № 14 от 03.04.2008 г. издадена от министъра на земеделието и 
продоволствието, ние кандидатстваме за техническа помощ - минималният размер на 
предоставяната безвъзмездна финансова помощ за един проект е левовата равностойност 
на 10 000 евро, а максималният е левовата равностойност на 100 000 евро. След което 
продължаваме с процедурата по регистриране на МИГ между двете общини Елена и 
Златарица, при което ще кандидатстваме за транш от 2 млн. евро. Именно МИГ ще 
осъществява контрола по изпълнение на проекта. Нямаме нищо против регистрираната 
МИГ, но в нея учредители са частни лица, а ние си кандидатстваме общините. Подготвили 
сме набор от документи, които са напълно изрядни и няма да пропуснем срока 18 
септември да подадем заявление за подпомагане за предоставяне на финансова помощ по 
мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за 
потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони 2007-2013 г.,Ос 4 – ЛИДЕР. Това е конкуренция, ако бъдете утвърдени 
Вие , Вие ще имате възможност да кандидатствате по проекта.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Христо Иванов – общински съветник: Аз се опасявам единствено от това, ще бъдат ли 
внесени документите до 18 септември. Да не стане така да не успеете и да не може да се 
кандидатства за финансовата помощ от 10 000 до 100 000 евро. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Категорично да. Ще спазим срока 18 септември за 
подаване на заявлението за кандидатстване за финансова помощ по мярка „Придобиване 
на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни 
инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 
2007-2013 г.,Ос 4 – ЛИДЕР. Съставът на МИГ ще бъде утвърден от Вас общинските 
съветници, който МИГ ще разпределя й парите. 
 Други изказвания не постъпиха. 
 В залата присъстват 14 общинския съветник. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 
гласуване предложението за подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на 
умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни 
инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските 
райони (2007-2013): 
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АРГИРОВ отсъства 
3 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
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4 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
5 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
6 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
7 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
8 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
9 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
10 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
11 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
12 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ отсъства 
13 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
14 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
15 КРАСИМИР ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
17 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92/10.09.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на територията на потенциални местни 
инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на 
селските райони (2007-2013) 
 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредба от 3.04.2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни 
инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 
2007 - 2013 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

1. Дава съгласие за участие на община Елена в създаване на публично-частно 
партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване 
на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за 
създаване на местна инициативна група на територията на общините Елена и Златарица. 

2. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 14.08.2008г. приема 
като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението 
следните организации: 

За стопанския сектор – „Бобова могила 2000” ООД, със седалище и адрес на 
управление: с. Горско Ново село, община Златарица, ЕИК 104528476, представлявана от 
Маргарита Йорданова Дамянова – управител; 

За нестопанския сектор - Местен съвет по туризъм - гр. Елена, със седалище и адрес 
на управление: гр. Елена, ул. ”Ил. Макариополски” № 1, ЕИК 104615038 представляван от 
Костадин Савов Димитров – председател. 

Водещата организация по проекта, която в качеството си на кандидат, да подаде 
документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 
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„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на 
потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да бъде Община Елена, 
със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул.”Ил. Макариополски” № 24, ЕИК 
000133762 представлявана от: Сашо Петков Топалов – кмет, подкрепяна от Община 
Златарица със седалище и адрес на управление гр. Златарица, ул.”Ст. Попстоянов” № 22, 
ЕИК 000133778 , представлявана от Пенчо Василев Чанев – кмет.  

4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на 
патньорската декларация: Сашо Петков Топалов – кмет на община Елена. 

5. Община Елена се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител 
и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 
ЛИДЕР от ПРСР.  

6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, общината осигурява: помещение 
за офис на проекта, офис техника – компютърна конфигурация с достъп до интеренет, 
телефон-факс, принтер и скенер, необходимите оборотни финансови средства за 
осъществяване на проекта, които ще бъдат възстановени от бюджета на проекта.  

 
ПО ПЕТА 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 предложение 
до Министерски съвет за приемане Списък на средищните училища в община Елена за 
учебната 2008/2009 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
предложение до Министерски съвет за приемане Списък на средищните училища в 
община Елена за учебната 2008/2009 година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Анастасия Тонева-Пеева – председател на Постоянната комисия по „Образование, 
култура и вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 
на 08.09.2008 г. от 16.00 часа предложението за предложение до Министерски съвет за 
приемане Списък на средищните училища в община Елена за учебната 2008/2009 година., 
като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Йордан Йорданов - общински съветник: Един ученик от село Константин може ли да 
си избере да учи в училището в град Елена? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Съгласно Закона за народната просвета всеки 
ученик осъществява правото си на образование в избрано от него училище и вид обучение 
съобразно личните си предпочитания. Средищно училище съгласно Закона за народната 
просвета е училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на 
общината, където се обучават учениците от населените места, в които няма съответно 
училище. Критериите за включване на училища в списъка на средищните училища са да 
има осигурен транспорт на пътуващите ученици, целодневна организация на учебния ден 
и столово хранене. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за предложение до Министерски съвет за приемане Списък на средищните 
училища в община Елена за учебната 2008/2009 година: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 93/10.09.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет за приемане Списък на средищните 
училища в община Елена за учебната 2008/2009 година. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с § 6 в., ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
народната просвета, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

1. Предлага Министерски съвет да приеме Списък на средищните училища в 
община Елена за учебната 2008/2009 година: 

1.1. Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов”- гр. Елена  
1.2. Начално училище „Иларион Макариополски” – гр. Елена  
1.3. Основно училище „Христо Ботев”- с. Беброво  
2. Упълномощава кмета на община Елена да изпрати настоящото решение до 

Министъра на образованието и науката за последващи действия, съгласно правомощията 
му. 

 
ПО ШЕСТА 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 
формирането на паралелки по изключения от минималния брой ученици в паралелките в 
ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ „Отец Паисий” с.Константин и ОУ „Христо Ботев” 
с.Беброво за учебната 2008/2009 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 
разрешаване формирането на паралелки по изключения от минималния брой ученици в 
паралелките в ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ „Отец Паисий” с.Константин и ОУ 
„Христо Ботев” с.Беброво за учебната 2008/2009 година. 

Залата напуска заместник председателя на Общинския съвет г-н Лазар Костов. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общинския съвет даде думата за становище на: 

г-жа Анастасия Тонева-Пеева – председател на Постоянната комисия по „Образование, 
култура и вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 
на 08.09.2008 г. от 16.00 часа предложението за разрешаване формирането на паралелки по 
изключения от минималния брой ученици в паралелките в ОУ „Отец Паисий” с. Майско, 
ОУ „Отец Паисий” с.Константин и ОУ „Христо Ботев” с.Беброво за учебната 2008/2009 
година, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Красимир Катрафилов - общински съветник: Обект на внимание са ни паралелки под 
минимума. Трябва ли да приемем точен брой ученици, защото тази бройка е динамична. 
Може ли така да я заковаваме – брой 14. Не съм запознат с материята и затова питам, ако 
се промени броя на учениците в съответната паралелка ново решение ли трябва да взема 
Общинският съвет? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на: 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: т.ІІ от проекта за решение отговаря на този въпрос: 
”Упълномощава кмета на община Елена, при наличие на допълнителни средства от 
приеизпълнение на местни приходи, да се предоставят необходимите средства на 
училищата за разликата между норматива за минимален брой ученици в паралелка от І до 
ІV клас – 16 ученици и от V до VІІІ клас – 18 ученици и действителния брой на учениците 
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в паралелка умножена по съответния единен разходен стандарт. Винаги има динамика в 
броя на децата. Механизма е такъв паралелките се формират в началото на учебната 
година - Директорите на училищата заверяват образци в Регионалния инспекторат по 
образованието – Велико Търново. Изключения от минималния брой на учениците в 
паралелките се допускат с разрешение на финансиращия орган, като се осигуряват 
допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
единните разходни стандарти. Размерът на допълнителните средства се определя, като 
разлика между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците в 
паралелката се умножи по съответния единен разходен стандарт.  

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за разрешаване формирането на паралелки по изключения от минималния 
брой ученици в паралелките в ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ „Отец Паисий” 
с.Константин и ОУ „Христо Ботев” с.Беброво за учебната 2008/2009 година: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94/10.09.2008 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешаване формирането на паралелки по изключения от 
минималния брой ученици в паралелките в ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ „Отец 
Паисий” с. Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво за учебната 2008/2009 година 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.11, ал.1, т. 2 и т. 3 и чл.11, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките 
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от 
Министъра на образованието и науката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

І. Разрешава формирането на паралелки по изключения от минималния брой на 
учениците в паралелките в училищата в община Елена за учебната 2008/2009 година, 
както следва: 

1. В ОУ „Отец Паисий” с. Майско, община Елена 
 - една паралелка - ІV клас - 14 ученици  
 - една паралелка - V клас - 17 ученици  
 - една паралелка - VІ клас - 13 ученици  
 - една паралелка - VІІ клас - 16 ученици  
 
2. В ОУ „Отец Паисий” с. Константин, община Елена 
 - една паралелка - І клас - 15 ученици 
 - една паралелка - ІІ клас - 13 ученици  
 - една паралелка - ІІІ клас - 15 ученици 
 - една паралелка - ІV клас - 15 ученици 
 - една паралелка - V клас - 13 ученици 
 - една паралелка - VІ клас - 17 ученици 
 - една паралелка - VІІ клас - 17 ученици 
3. В ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена 
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 - 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 - 10 ученици  
 - една слята паралелка - VІ и VІІ клас - 12 ученици  

 
ІІ. Упълномощава кмета на община Елена, при наличие на допълнителни средства 

от приеизпълнение на местни приходи, да се предоставят необходимите средства на 
училищата за разликата между норматива за минимален брой ученици в паралелка от І до 
ІV клас – 16 ученици и от V до VІІІ клас – 18 ученици и действителния брой на учениците 
в паралелка умножена по съответния единен разходен стандарт.  
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 15-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.15 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 
Председател на 
Общински съвет – Елена 
 
Изготвил: 
Станислава Кабакова 
Гл. специалист ОбС 


