ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№12
Днес 16 август 2010 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 съветника от общо 17, като
отсъстваха общинските съветници г-н Милко Моллов, д-р Георги Пеев, г-жа Анастасия
Тонева-Пеева, г-н Валентин Гуцов, г-н Йордан Йорданов и г-ца Магдалена Борисова. От
Общинска администрация участие взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник
кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Елка Николова – директор на дирекция
„БФУС”, г-жа Мария Симеоново – гл.експерт „Човешки ресурси”.
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 11 общински съветника.
Председателя на Общинския съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към
30.06.2010 година.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно актуализация на бюджет 2010 година на община Елена.
Вн.: Кмета на общината
3. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена
и на неговите комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.
Вн.: Председател ОбС
4. Предложение относно откриване на процедура за продажба на имоти частна
общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно включване в Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2010 година и откриване на процедура за
продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна
цена.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно включване в годишния план за приватизация и подготовка
за приватизация на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, невключен
в имуществото на общинско търговско дружество.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки по изключения от
минималния брой ученици в паралелките за учебната 2010/2011 г. в СОУ "Иван
Момчилов" гр.Елена, ОУ"Отец Паисий" с.Майско, ОУ"Отец Паисий" с.Константин и
ОУ"Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средство
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти.
Вн.: Кмета на общината
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8. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до Началника на
Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за разрешаване формирането
на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2010/2011 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
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.
След проведеното гласуване бе приет следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към
30.06.2010 година.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно актуализация на бюджет 2010 година на община Елена.
Вн.: Кмета на общината
3. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена
и на неговите комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.
Вн.: Председател ОбС
4. Предложение относно откриване на процедура за продажба на имоти частна
общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно включване в Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2010 година и откриване на процедура за
продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна
цена.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно включване в годишния план за приватизация и подготовка
за приватизация на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, невключен
в имуществото на общинско търговско дружество.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки по изключения от
минималния брой ученици в паралелките за учебната 2010/2011 г. в СОУ "Иван
Момчилов" гр.Елена, ОУ"Отец Паисий" с.Майско, ОУ"Отец Паисий" с.Константин и
ОУ"Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средство
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до Началника на
Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за разрешаване формирането
на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2010/2011 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
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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 информация
за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2010 година.
В залата влиза общинската съветничка г-ца Магдалена Борисова.
В залата присъстват 12 общински съветника.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2010 година.
Председателя 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 13.08.2010 г. от 16.00 часа
предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2010
година, като го подкрепя с 4 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 12 общински съветника.
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 информация за текущото изпълнение на бюджета към
30.06.2010 година:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
отсъства
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
”ЗА”
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69/16.08.2010 г.
ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2010 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.25 от ЗОБ и чл.45 от Наредбата за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
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РЕШИ:
1. Приема информацията за изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до
30.06.2010 г.
-за приходите Приложение №1;
-за разходите Приложение №2; Приложение №2-1; Приложение №2-2; Приложение
№2-3
-за капиталовите разходи Приложение №3;
-за извънбюджетните сметки и фондове Приложение №4;
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 актуализация
на бюджет 2010 година на община Елена.
В залата влиза общинския съветник г-н Милко Моллов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
актуализация на бюджет 2010 година на община Елена.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова Василева - секретар на Постоянната комисия по „Здравеопазване,
социални дейности”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
13.08.2010 г. от 16.00 часа предложението за актуализация на бюджет 2010 година на
община Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”.
Председателя 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 13.08.2010 г. от 16.00 часа
предложението за актуализация на бюджет 2010 година на община Елена, като го
подкрепя с 4 гласа „за”.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
г-жа Росинка Георгиева – секретар на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
13.08.2010 г. от 16.00 часа предложението за актуализация на бюджет 2010 година на
община Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
г-н Милко Моллов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.08.2010 г. от 16.00 часа
предложението за актуализация на бюджет 2010 година на община Елена, като го
подкрепя с 4 гласа „за”.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
г-н Йордан Димитров – член на Постоянната комисия по „Устройство на територията”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.08.2010 г. от 16.00 часа
предложението за актуализация на бюджет 2010 година на община Елена, като го
подкрепя с 3 гласа „за”.
Председателя 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 13.08.2010 г. от 16.00 часа
предложението за актуализация на бюджет 2010 година на община Елена, като го
подкрепя с 4 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
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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 актуализация на бюджет 2010 година на община Елена:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
”ЗА”
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”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 № 70/16.08.2010 г.
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2010 г. на община Елена
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.11, ал.7, чл.12 от Закона за общинските бюджети, във връзка с
разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона на държавния бюджет на
Република България за 2010 г. и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет на Община Елена,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Приема актуализирания бюджет на Община Елена за 2010 г. както следва:
1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 7 146 513 лв. (Приложение № 1), в т.ч.
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 184 418 лв., в
т.ч.
1.1.1.1. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в
размер на 3 461 264 лв.
1.1.1.1.1. По закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 г. - 3 332 947 лв.;
1.1.1.1.2. Извършени служебни корекции до влизане в сила на закона в размер на
128 317 лв.;
1.1.1.2. Други компенсирани промени до влизане в сила на закона в размер на 220 927
лв.;
1.1.1.3. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни
дейности в размер на 45 713 лв.
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1.1.1.4. собствени приходи /неданъчни/ по делегираните бюджети на
общообразователни училища 7 120 лв.
1.1.1.5. преходен остатък от 2009 г. в размер на 449 394 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 2 962 095 лв., в т.ч.
1.1.2.1. данъчни приходи 328 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи 710 310 лв.,
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 888 100
лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 732 900 лв., средства за зимно поддържане и
снегопочистване 155 200 лв. /съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ
за 2010 г./.
1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за общински /местни/
дейности 668 187 лв.
1.1.1.5. Други компенсирани промени до влизане в сила на закона в размер на 11 535
лв.;
1.1.2.6. възстановени заеми 47 076 лв.;
1.1.2.7. преходен остатък от 2009 г. в размер на 308 887 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 7 146 513 лв. разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно /Приложения №№2; 2-1; 2-2; 2-3/, в т.ч.
1.2.1.Приема разходи за делегирани държавни дейности в размер 4 184 418 лв.
Разпределен по функции, както следва:
 Общи държавни служби – 542 438 лв.
 Отбрана и сигурност – 107 782 лв.
 Образование – 2 225 611 лв.
 Здравеопазване – 133 497 лв.
 Социално осигуряване и грижи – 921 198 лв.
 Почивно дело и култура – 230 928 лв.
 Икономически дейности и услуги – 22 964 лв.
1.2.2.За разходи с общински характер 2 962 095 лв.
разпределени по функции, както следва:
1.2.2.1.за местни дейности 2 747 241 лв., разпределен по функции както следва:
 Общи държавни служби – 332 756 лв.
 Отбрана и сигурност – 30 257 лв.
 Образование – 234 773 лв.
 Здравеопазване – 26 293 лв.
 Социално осигуряване и грижи – 140 542 лв.
 Жил.строит., БКС и опазв. на ок.среда – 915 079 лв.
 Почивно дело и култура – 170 718 лв.
 Икономически дейности и услуги – 844 468 лв.
 резерв за непредвидени и неотложни разходи по функция IХ 52 355 лв., в т.ч. за
местни дейности, съфинансиране на проекти, за неотложни и непредвидени
разходи в изпълнение на Закона за защита при бедствия 5000 лв.
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1.2.2.2.за дофинансиране на държавни дейности 214 854 лв. - общи държавни служби
150 441 лв.; образование 34 657 лв.; здравеопазване 6780 лв.; соц.осигуряване,
подпомагане и грижи 5 546 лв.; почивно дело и култура 17 430 лв.;
2. Приема актуализирана Инвестиционна програма за 2010 г. общо 1 1 59 367 лв., в
т.ч. капиталови разходи финансирани с целева субсидия 713 900 лв; капиталови разходи
финансирани от собствени средства по параграф 40-00 - 170 000 лв.; от дарение 2 000 лв.;
от изравнителна субсидия и други собствени приходи 30 115 лв.; капиталови разходи
финансирани от ИБСФ 9 584 лв.; други 233 768 лв., в т.ч. преходен остатък от 2009 г. 223 268 лв.; от средства за подобряване на МТБ на училища 10 500 лв., съгласно
Приложение №3.
3. Приема актуализиран разчет за целеви разходи както следва:
3.1. За членски внос в сдружения – 7 900 лв.;
3.2. За помощи 32 384 лв.
3.4. Приема разчет на Актуализирани Субсидии : за подпомагане на спортни
клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел
съгласно чл.59 /2/ от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС) съгласно
Приложение №4.
3.5. Приема Актуализирана Субсидия за подпомагане издаването на общинския
вестник на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА за „Еленски балкан” ООД (дейност 898
“Други дейности по икономиката”)– 9 600 лв.
4.Приема Актуализиран разчет на субсидиите на читалищата в размер на 98 180
лв., съгласно Приложение №5.
5. Приема числеността на персонала и средствата за заплати, съгласно
Приложение № 6 и 6а
6. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, в съответствие с
Приложение № 9 към параграф 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г. – Приложение № 7.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с
предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.
Председателя 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 13.08.2010 г. от 16.00 часа
предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г., като предлагат в т.4 Отдаване под наем
на част от имоти публична общинска собственост на Отчета за дейността на Общински
съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 година да бъде
включено Решение № 34/30.04.2010 г. Протокол №6 относно: Актуализиране на наемна
цена на част от имот частна общинска собственост, предоставен за ползване на
общинското ръководство на БСП гр. Елена.
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 4 гласа „за”.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
направеното предложение за допълнение в т.4 Отдаване под наем на част от имоти
публична общинска собственост на Отчета за дейността на Общински съвет –Елена и на
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неговите комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 година да бъде включено Решение
№ 34/30.04.2010 г. Протокол №6 относно: Актуализиране на наемна цена на част от имот
частна общинска собственост, предоставен за ползване на общинското ръководство на
БСП гр. Елена:
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване
предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 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 № 71/16.08.2010 г.
ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.12, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии
за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.
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 откриване на
процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на
първоначална тръжна цена.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и
утвърждаване на първоначална тръжна цена.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
г-н Милко Моллов – Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.08.2010 г. от 16.00 часа
предложението за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска
собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена, 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 на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за откриване на процедура за продажба на имоти частна
общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 72/16.08.2010 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска
собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 58 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Включва в програмата годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост за 2010 г. имоти частна общинска собственост:
- ПИ с идентификатор 02169.351.28 с площ от 2069 кв.м, по кадастралната карта на
с. Бадевци, общ. Елена при граници – имот с идентификатор 02169.351.27 за обект
комплекс за образование, соб. на общ. Елена; път; имот, собственост на Недю Димитров
Петров; имот, собственост на н-ци на Влади Стоянов Владов; имот, собственост на н-ци
Драган Владов Драганов; имот собственост на Иван Владов Стоянов; имот собственост на
общ. Елена, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 02169.351.28.1
със ЗП 65 кв.м, сграда с идентификатор 02169.351.28.2 със ЗП 64 кв.м, сграда с
идентификатор 02169.351.28.3 със ЗП 65 кв.м, сграда с идентификатор 02169-351.28.4 със
ЗП 18 кв.м, който имот е актуван с АОС № 501/01.04.2008 г.- частна общинска
собственост, вписан в служба по вписвания гр. Елена на 02.04.2008 г. № 85, том ІІ.
- ПИ с идентификатор 02169.351.27 с площ от 530 кв.м, по кадастралната карта на с.
Бадевци, при граници – ниско застрояване, собственост на община Елена и път; заедно с
построените в имота сгради: сграда с идентификатор 02169.351.27.1 със ЗП 154, сграда с
идентификатор 02169.351.27.2 със ЗП 67 кв.м,който имот е актуван с АОС №
493/27.09.2007 г., вписан в службата по вписвания, гр. Елена на 27.09.2007 г.1 № 178, том
ІV.
2. Открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за следните имоти
частна общинска собственост:
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- ПИ с идентификатор 02169.351.28 с площ от 2069 кв.м, по кадастралната карта на
с. Бадевци, общ. Елена при граници – имот с идентификатор 02169.351.27 за обект
комплекс за образование, соб. на общ. Елена; път; имот, собственост на Недю Димитров
Петров; имот, собственост на н-ци на Влади Стоянов Владов; имот, собственост на н-ци
Драган Владов Драганов; имот собственост на Иван Владов Стоянов и имот собственост
на общ. Елена, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор
02169.351.28.1 със ЗП 65 кв.м, сграда с идентификатор 02169.351.28.2 със ЗП 64 кв.м,
сграда с идентификатор 02169.351.28.3 със ЗП 65 кв.м, сграда с идентификатор 02169351.28.4 със ЗП 18 кв.м, който имот е актуван с АОС № 501/01.04.2008 г.- частна
общинска собственост, вписан в служба по вписвания гр. Елена на 02.04.2008 г. № 85, том
ІІ
- ПИ с идентификатор 02169.351.27 с площ от 530 кв.м, по кадастралната карта на с.
Бадевци, при граници – ниско застрояване, собственост на община Елена и път, заедно с
построените в имота сгради: сграда с идентификатор 02169.351.27.1 със ЗП 154, сграда с
идентификатор 02169.351.27.2 със ЗП 67 кв.м,който имот е актуван с АОС №
493/27.09.2007 г., вписан в службата по вписвания, гр. Елена на 27.09.2007 г.1 № 178, том
ІV.
3. Определя първоначална тръжна цена, според оценката на „Елатив Техноинвест”
както следва:
- ПИ с идентификатор 02169.351.28 с площ от 2069 кв.м, по кадастралната карта на
с. Бадевци, общ. Елена при граници – имот с идентификатор 02169.351.27 за обект
комплекс за образование, соб. на общ. Елена; път; имот, собственост на Недю Димитров
Петров; имот, собственост на н-ци на Влади Стоянов Владов; имот, собственост на н-ци
Драган Владов Драганов; имот собственост на Иван Владов Стоянов и имот собственост
на общ. Елена, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор
02169.351.28.1 със ЗП 65 кв.м, сграда с идентификатор 02169.351.28.2 със ЗП 64 кв.м,
сграда с идентификатор 02169.351.28.3 със ЗП 65 кв.м, сграда с идентификатор 02169351.28.4 със ЗП 18 кв.м, който имот е актуван с АОС № 501/01.04.2008 г.- частна
общинска собственост, вписан в служба по вписвания гр. Елена на 02.04.2008 г. № 85, том
ІІ сумата 36 020 / тридесет и шест хиляди и двадесет/ лв. с ДДС
- ПИ с идентификатор 02169.351.27 с площ от 530 кв.м, по кадастралната карта на с.
Бадевци, при граници – ниско застрояване, собственост на община Елена и път; заедно с
построените в имота сгради: сграда с идентификатор 02169.351.27.1 със ЗП 154, сграда с
идентификатор 02169.351.27.2 със ЗП 67 кв.м, който имот е актуван с АОС №
493/27.09.2007 г., вписан в службата по вписвания, гр. Елена на 27.09.2007 г.1 № 178, том
ІV., сумата 22 260 / двадесет и две хиляди двеста и шестдесет/ лв. с ДДС
4. Определя г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов за членове на комисията по
провеждане на търга, г-н Лазар Костов за резервен член, съгласно Решение
№35/30.04.2010 г. на ОбС Елена.
5. Упълномощава Кмета на община Елена да организира и проведе търга и да сключи
договор за продажба съгласно резултатите от търга.
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 включване в
Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2010
година и откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и
утвърждаване на първоначална тръжна цена.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
включване в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост
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за 2010 година и откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска
собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
г-н Милко Моллов – Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.08.2010 г. от 16.00 часа
предложението за включване в Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост за 2010 година и откриване на процедура за продажба на имоти
частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена, 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 на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за включване в Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2010 година и откриване на процедура за
продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна
цена:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
”ЗА”
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ЗА”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”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 № 73/16.08.2010 г.
ОТНОСНО: Включване в Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост за 2010 г. и откриване на процедура за продажба на имоти
частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 58 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
РЕШИ:
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1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2010 г. имоти частна общинска собственост както следва:
- ПИ с идентификационен №32055.408.5, находящ се в с. Иванивановци с площ от
1089 /хиляда осемдесет и девет/ кв. м по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД18-04-234/06.08.2007 г. на Началника СК В. Търново, начин на трайно ползване за
жилищни нужди, при граници на имота: незастроен имот за жилищни нужди, с
идентификационен № 32055.408.4, собственост на Златина Владимирова Чотукова, за
местен път, с идентификационен № 32055.408, собственост на Тодор Иванов Раднев,
актуван с АОС 494/20.11.2007 г., вписан в служба по вписвания на 21.11.2007 г., № 74, том
VІІІ.
- ПИ с начин за трайно ползване за жилищни нужди, с площ от 558 кв. м, с
идентификационен № 32055.408.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Иванивановци, одобрени със Заповед РД.18.04 – 234/06.08.2007 г. актуван с АОС №
530/27.07.2010 г., вписан в служба по вписвания на 03.08.2010 г., №139, том ІІ.
2. Открива процедура за продажба чрез провеждане на търг с тайно наддаване за
следния имоти частна общинска собственост, както следва:
- ПИ с идентификационен №32055.408.5, находящ се в с. Иванивановци с площ от
1089 /хиляда осемдесет и девет/ кв. м по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД18-04-234/06.08.2007 г. на Началника СК В. Търново, начин на трайно ползване за
жилищни нужди, при граници на имота: незастроен имот за жилищни нужди, с
идентификационен № 32055.408.4, собственост на Златина Владимирова Чотукова, за
местен път, с идентификационен № 32055.408, собственост на Тодор Иванов Раднев,
актуван с АОС 494/20.11.2007 г., вписан в служба по вписвания на 21.11.2007 г., № 74, том
VІІІ.С първоначална тръжна цена, според оценката на „Елатив Техноинвест” 5 600/ пет
хиляди и шестстотин / лв. без ДДС.
- ПИ с начин за трайно ползване за жилищни нужди, с площ от 558/петстотин
петдесет и осем/ кв. м, с идентификационен № 32055.408.13 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Иванивановци, одобрени със Заповед РД.18.04 –
234/06.08.2007 г. при граници на имота: имот с идентификационен № 32055.408.17, имот с
идентификационен № 32055.408.12 и имот с идентификационен №32055.408.14, актуван с
АОС № 530/27.07.2010 г., вписан в служба по вписвания на 03.08.2010 г., №139, том ІІ. С
първоначална тръжна цена, според оценката на „Елатив Техноинвест” 2 800/ две хиляди и
осемстотин / лв. без ДДС.
3. Определя г-н Милко Моллов и г-н Йордан Йорданов за членове на комисията по
провеждане на търга, г-н Лазар Костов за резервен член, съгласно Решение
№35/30.04.2010 г. на ОбС Елена.
4. Упълномощава Кмета на община Елена да организира и проведе търга, и да
сключи договори със спечелилия участник в търга.
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 включване в
годишния план за приватизация и подготовка за приватизация на общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско търговско
дружество.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
включване в годишния план за приватизация и подготовка за приватизация на общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско
търговско дружество.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
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г-н Милко Моллов – Председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост”.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 13.08.2010 г. от 16.00 часа
предложението за включване в годишния план за приватизация и подготовка за
приватизация на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, невключен в
имуществото на общинско търговско дружество, 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 на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за включване в годишния план за приватизация и подготовка за
приватизация на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, невключен в
имуществото на общинско търговско дружество:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
”ЗА”
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
отсъства
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
”ЗА”
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
”ЗА”
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
”ЗА”
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
”ЗА”
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
отсъства
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
”ЗА”
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 74/16.08.2010 г.
ОТНОСНО: Включване в годишния план за приватизация и подготовка за
приватизация на общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
невключен в имуществото на общинско търговско дружество
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.2 от ЗПСПК, чл. 3, ал.3, т. 2, чл.5, ал.2 от ЗПСПК и чл.5, ал.2, т.5
от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационен контрол, включтелно процесионално
представителство, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
РЕШИ:
1. Включва в годишния план за приватизация на общинската собственост за 2010 г.
общински нежилищен имот, частна общинска собственост, невключен в капитала на
общинско дружество, а именно:
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- недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в град Елена, ул. „Ст.
Михайловски” № 69, представляващ: Самостоятелен обект в сграда, с предназначениепивница, състоящ се от търговска част със застроена площ от 134,86 кв.м, и прилежащо
складово помещение със застроена площ от 25,32 кв.м, при граници на имота: магазин,
собственост на Анна Стефанова Василева – Флорова, стълбище и от две страни двор,
заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж и от общите части от
сградата , който имот е разположен на партерния етаж в сградата , построена в УПИ ІV „За
жилищен комплекс”, в кв. 84 по плана на гр. Елена, одобрен със Заповед ул. рег.
№632/15.04.1975 г. и дв. рег. №632/15.04.1975 г., актуван с АОС № 275/21.02.2001 г.,
вписан в Служба па вписванията на 17.02.2005 г., под № 66, том ІІ.
2. Упълномощава Кмета на община Елена да възложи изготвянето на анализ на
правното състояние, информационен мемурандум и приватизационна оценка на имота по
т.1, чрез процедура на пряко договаряне, съгласно изискванията на Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационен контрол, включтелно процесионално представителство.
ПО СЕДМА 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 за
учебната 2010/2011 г. в СОУ "Иван Момчилов" гр.Елена, ОУ"Отец Паисий" с.Майско,
ОУ"Отец Паисий" с.Константин и ОУ"Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за
осигуряване на допълнителни средство за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единните разходни стандарти.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
разрешаване формирането на паралелки по изключения от минималния брой ученици в
паралелките за учебната 2010/2011 г. в СОУ "Иван Момчилов" гр.Елена, ОУ"Отец
Паисий" с.Майско, ОУ"Отец Паисий" с.Константин и ОУ"Христо Ботев" с.Беброво и
даване съгласие за осигуряване на допълнителни средство за обезпечаване на учебния
процес извън определените по единните разходни стандарти.
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:
г-жа Росинка Георгиева – секретар на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
13.08.2010 г. от 16.00 часа предложението за разрешаване формирането на паралелки по
изключения от минималния брой ученици в паралелките за учебната 2010/2011 г. в СОУ
"Иван Момчилов" гр.Елена, ОУ"Отец Паисий" с.Майско, ОУ"Отец Паисий" с.Константин
и ОУ"Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни
средство за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни
стандарти, 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 на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за разрешаване формирането на паралелки по изключения от
минималния брой ученици в паралелките за учебната 2010/2011 г. в СОУ "Иван
Момчилов" гр.Елена, ОУ"Отец Паисий" с.Майско, ОУ"Отец Паисий" с.Константин и
ОУ"Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средство
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 143 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 75/16.08.2010 г.
ОТНОСНО: Разрешаване формирането на паралелки по изключения от минималния
брой ученици в паралелките за учебната 2010/2011 година в СОУ „Иван Момчилов”
гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ
„Христо Ботев” с. Беброво и даване съгасие за осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните
разходни стандарти
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.11, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 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
РЕШИ:
І. Разрешава формирането на паралелки по изключения от минималния брой на учениците
в паралелките за учебната 2010/2011 година в общообразователните училища в община Елена,
както следва:
1. В СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, община Елена
- една паралелка ІV клас - 13 ученици
2. В ОУ „Отец Паисий” с. Майско, община Елена
- една паралелка V клас - 15 ученици
- една паралелка VІ клас - 13 ученици
- една паралелка VІІ клас - 16 ученици
- една паралелка VІІІ клас - 13 ученици
3. В ОУ „Отец Паисий” с. Константин, община Елена
- една паралелка І клас - 14 ученици
- една паралелка ІІ клас - 14 ученици
- една паралелка ІІІ клас - 14 ученици
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- една паралелка ІV клас - 13 ученици
- една паралелка V клас - 15 ученици
- една паралелка VІ клас - 14 ученици
- една паралелка VІІ клас - 12 ученици
- една паралелка VІІІ клас - 15 ученици
4. В ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена
- една слята паралелка І и ІІІ клас от 13 ученици
- една слята паралелка ІІ и ІV клас от 13 ученици
ІІ. Дава съгласие допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност да се осигурят от
бюджета на община Елена.
ПО ОСМА 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 внасяне на
искане от кмета на общината до Началника на Регионален инспекторат по образованието Велико Търново за разрешаване формирането на две слети паралелки с по-малко от 10
ученици за учебната 2010/2011 година в ОУ"Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за
осигуряване на допълнителни средства извън определените по единните разходни
стандарти.
Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за
внасяне на искане от кмета на общината до Началника на Регионален инспекторат по
образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две слети паралелки с
по-малко от 10 ученици за учебната 2010/2011 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 Росинка Георгиева – секретар на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
13.08.2010 г. от 16.00 часа предложението за внасяне на искане от кмета на общината до
Началника на Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за разрешаване
формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2010/2011
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 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 на основание чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно
гласуване предложението за внасяне на искане от кмета на общината до Началника на
Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за разрешаване формирането
на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2010/2011 година в
ОУ"Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства
извън определените по единните разходни стандарти:
1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
отсъства
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”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 № 76/16.08.2010 г.
ОТНОСНО: Внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален
инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две
слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2010/2011 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. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Елена да внесе мотивирано искане до началника
на Регионален инспекторат по образованието-Велико Търново за разрешаване
формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Христо Ботев” с.
Беброво за учебната 2010/2011 година- една слята паралелка V и VІІІ клас от 9 ученици и
една слята паралелката VІ и VІІ клас от 8 ученици.
2. Дава съгласие допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ
„Христо Ботев” с.Беброво, извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност, да се осигурят от бюджета на община Елена.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон
Кънчев закри 12-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.30 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
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