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П РО ТОКОЛ  
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Днес 28 август 2009 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: Снежана Капинчева, Милко Моллов, Калин Кършев и 
Магдалена Борисова. От Общинска администрация участие взеха заместник кмета на 
общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на общината г-жа Валентина Мирчева, г-жа Анета 
Евтимова – директор на дирекция „ХД”, г-жа Мария Симеонова – главен експерт 
„Човешки ресурси”, г-н Николай Колев кмет на с.Беброво, г-жа Сийка Николова – кметски 
наместник с.Марян, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, г-н Стефан 
Котуков – кметски наместник с.Буйновци, г-жа Мария Корчева – кметски наместник 
с.Мийковци, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник с.Илаков рът и граждани. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общинските 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 : 
 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1.Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до Министъра на 
образованието, младежта и науката за разрешаване формирането на паралелка с по-малко 
от 10 ученика за учебната 2009/2010 година в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване 
съгласие за осигуряване на допълнителни средства извън определените по единните 
разходни стандарти. 

Вн.: Кмета на общината 
2.Предложение относно разрешаване формирането на паралелки по изключения от 

минималния брой ученици в паралелките за учебната 2009/2010 година в СОУ „Иван 
Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и 
ОУ „Христо Ботев” с. Беброво. 

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 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 
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ДНЕВЕН  РЕД :  
 

1.Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до Министъра на 
образованието, младежта и науката за разрешаване формирането на паралелка с по-малко 
от 10 ученика за учебната 2009/2010 година в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване 
съгласие за осигуряване на допълнителни средства извън определените по единните 
разходни стандарти. 

Вн.: Кмета на общината 
2.Предложение относно разрешаване формирането на паралелки по изключения от 

минималния брой ученици в паралелките за учебната 2009/2010 година в СОУ „Иван 
Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и 
ОУ „Христо Ботев” с. Беброво. 

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 
внасяне на искане от кмета на общината до Министъра на образованието, младежта и 
науката за разрешаване формирането на паралелка с по-малко от 10 ученика за учебната 
2009/2010 година в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване съгласие за осигуряване на 
допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти. 

В залата влиза общинския съветник Калин Кършев. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 

предложението за внасяне на искане от кмета на общината до Министъра на 
образованието, младежта и науката за разрешаване формирането на паралелка с по-малко 
от 10 ученика за учебната 2009/2010 година в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване 
съгласие за осигуряване на допълнителни средства извън определените по единните 
разходни стандарти. 

Председателя 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 27.08.2009 г. от 16.30 часа предложението за внасяне на искане от кмета на общината до 
Министъра на образованието, младежта и науката за разрешаване формирането на 
паралелка с по-малко от 10 ученика за учебната 2009/2010 година в ОУ „Христо Ботев” с. 
Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства извън определените 
по единните разходни стандарти, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Допълнителните средства, които трябва да се 
осигурят от бюджета на общината предвидени ли са в бюджет 2009 година? 

 Председателя на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: Не са предвидени в бюджета. Няма как 
да са предвидени в бюджета, защото не се знае бройката на учениците. Допълнителните 
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни 
стандарти ще бъде от фонд Резервен. Децата намаляват и преминаваме към сливане на 
паралелките. За сега това са очаквани бройки. Най-важното за момента е да осигурим 
нормален учебен процес. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за внасяне на искане от кмета на общината до Министъра на 
образованието, младежта и науката за разрешаване формирането на паралелка с по-малко 
от 10 ученика за учебната 2009/2010 година в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване 
съгласие за осигуряване на допълнителни средства извън определените по единните 
разходни стандарти: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 75/28.08.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Внасяне на искане от кмета на общината до Министъра на 
образованието, младежта и науката за разрешаване формирането на паралелка с по-
малко от 10 ученика за учебната 2009/2010 година в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и 
даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства извън определените по 
единните разходни стандарти  

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.11а, ал.1, 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, Общински съвет – Елена 
 

Р ЕШ И :  
 

1. Упълномощава кмета на община Елена да внесе мотивирано искане до Министъра 
на образованието, младежта и науката за разрешаване формирането на паралелка с по-
малко от 10 ученици в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво за учебната 2009/2010 година - една 
слята паралелката VІ и VІІ клас от 8 ученици.  

2. Дава съгласие допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по единните разходни стандарти за ОУ „Христо Ботев” с. Беброво да се 
осигурят от бюджета на община Елена. 
 
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 
разрешаване формирането на паралелки по изключения от минималния брой ученици в 
паралелките за учебната 2009/2010 година в СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец 
Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за разрешаване формирането на паралелки по изключения от минималния 
брой ученици в паралелките за учебната 2009/2010 година в СОУ „Иван Момчилов” гр. 
Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ „Христо 
Ботев” с. Беброво. 

Председателя 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 27.08.2009 г. от 16.30 часа предложението за разрешаване формирането на паралелки 
по изключения от минималния брой ученици в паралелките за учебната 2009/2010 година 
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в СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. 
Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, като го подкрепя с 5 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 

предложението за разрешаване формирането на паралелки по изключения от минималния 
брой ученици в паралелките за учебната 2009/2010 година в СОУ „Иван Момчилов” гр. 
Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ „Христо 
Ботев” с. Беброво: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 76/28.08.2009 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешаване формирането на паралелки по изключения от 
минималния брой ученици в паралелките за учебната 2009/2010 година в СОУ 
„Иван Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. 
Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво  
 

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, 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, Общински съвет – 
Елена 
 

Р ЕШ И :  
 
І. Разрешава формирането на паралелки по изключения от минималния брой на учениците 
в паралелките за учебната 2009/2010 година в училищата в община Елена, както следва: 
1. В СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, община Елена 
- една паралелка - ІІІ клас - 15 ученици  
- една паралелка - ХІ а клас, профил „технологичен” - 17 ученици  
- една паралелка- ХІ в клас, специалност „Обслужване заведенията за обществено 
хранене”, професия „Сервитьор-барман” на - 17 ученици 
2. В ОУ „Отец Паисий” с. Майско, община Елена 
- една паралелка - ІV клас - 15 ученици  
- една паралелка - V клас - 12 ученици  
- една паралелка - VІ клас - 17 ученици  
- една паралелка - VІІ клас - 12 ученици  
- една паралелка - VІІІ клас - 15 ученици 
3. В ОУ „Отец Паисий” с. Константин, община Елена 
- една паралелка - ПК - 11 ученици 
- една паралелка - І клас - 12 ученици 
- една паралелка - ІІ клас - 14 ученици  
- една паралелка - ІІІ клас - 12 ученици 
- една паралелка - ІV клас - 15 ученици 
- една паралелка - V клас - 15 ученици 
- една паралелка - VІ клас - 12 ученици 
- една паралелка - VІІ клас - 17 ученици 



Мандат 2007 – 2011 г. 
Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 28.08.2009 г. 
 

 5

- една паралелка - VІІІ клас - 16 ученици 
4. В ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена 
- една слята паралелка - І и ІІІ клас - 10 ученици  
- една слята паралелка - ІІ и ІV клас - 12 ученици  
- една слята паралелка - V и VІІІ клас - 10 ученици  
ІІ. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
единните разходни стандарти за съответната дейност да бъдат осигурени от бюджета на 
общината. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 
Кънчев закри 12-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.15 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 


