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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 0  
 

 

Днес 10 август 2011 г. от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 9 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници: Снежана Капинчева, Милко Моллов, Анастасия 

Тонева-Пеева, Калин Кършев, Валентин Гуцов, Йордан Йорданов, Стела Горбанова 

Василева и Йордан Димитров. От Общинска администрация участие взеха кмета на 

общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета 

Евтимова, г-жа Мария Михайлова – ст.специалист „Образование ДДО”, г-жа Мария 

Симеонова - 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 9 общински съветника. 

Председателя на Общинския 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 предложение до Министерството на образованието, 

младежта и науката за включване в Списъка на средищните училища в Република 

България при актуализирането му за учебната 2011/2012 г. на общообразователни 

училища в община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно споразумение за сътрудничество между Министерство на 

културата на Република България, Програма на ООН за развитие, община Елена и 

следните библиотеки: Градска библиотека – гр.Елена и библиотека при НЧ "Надежда – 

Беброво – 1870" с.Беброво. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по 

изключения от минималния брой на учениците от паралелките за учебната 2011/2012 

година в СОУ "Иван Николов 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 средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти. 

Вн.: Кмета на общината 

4. 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 2011/2012 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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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев предложи като т.5 в 

проекта за дневен ред да се добави предложението за даване на съгласие "Елена 

Автотранспорт" ЕООД да кандидатства пред банкова институция за издаване на банкова 

гаранция. 

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 9 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев подложи на 

гласуване като т.5 в проекта за дневен ред да се добави предложението за даване на 

съгласие "Елена Автотранспорт" ЕООД да кандидатства пред банкова институция за 

издаване на банкова гаранция. 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 9, “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 предложение до Министерството на образованието, 

младежта и науката за включване в Списъка на средищните училища в Република 

България при актуализирането му за учебната 2011/2012 г. на общообразователни 

училища в община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно споразумение за сътрудничество между Министерство на 

културата на Република България, Програма на ООН за развитие, община Елена и 

следните библиотеки: Градска библиотека - гр.Елена и библиотека при НЧ "Надежда - 

Беброво - 1870" с.Беброво. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по 

изключения от минималния брой на учениците от паралелките за учебната 2011/2012 

година в СОУ "Иван Николов 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 средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти. 

Вн.: Кмета на общината 

4. 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 2011/2012 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 

5. Предложение относно даване на съгласие "Елена Автотранспорт" ЕООД да 

кандидатства пред банкова институция за издаване на банкова гаранция. 

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 предложение 

до Министерството на образованието, младежта и науката за включване в Списъка на 
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средищните училища в Република България при актуализирането му за учебната 

2011/2012 г. на общообразователни училища в община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за включване в 

Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането му за 

учебната 2011/2012 г. на общообразователни училища в община Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Росинка Георгиева – секретар на ПК ”Образование, култура и вероизповедания”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 09.08.2011 г. от 16.30 часа 

предложението за предложение до Министерството на образованието, младежта и науката 

за включване в Списъка на средищните училища в Република България при 

актуализирането му за учебната 2011/2012 г. на общообразователни училища в община 

Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 9 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за предложение до Министерството на образованието, младежта и науката 

за включване в Списъка на средищните училища в Република България при 

актуализирането му за учебната 2011/2012 г. на общообразователни училища в община 

Елена: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 81/10.08.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение до Министерството на образованието, младежта и науката 

за включване в Списъка на средищните училища в Република България при 

актуализирането му за учебната 2011/2012 г. на общообразователни училища в 

община Елена. 
 

С Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 г. е приет Списък на средищните 

училища в Република България. В община Елена за средищни училища са определени 

СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, НУ „Иларион Макариополски” гр. Елена и ОУ „Христо 

Ботев” с. Беброво. Списъкът на средищните училища се актуализира ежегодно по 

мотивирано предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет. 

Във връзка с чл.7, ал.1 от Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 г. община Елена 

ще внесе предложение в Министерството на образованието, младежта и науката при 

актуализиране на Списъка на средищните училища в Република България за учебната 

2011/2012 г. отново в него да бъдат включени СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, НУ 

„Иларион Макариополски” гр. Елена и ОУ „Христо Ботев” село Беброво. 

По данни, предоставени от директорите на училищата, за учебната 2011/2012 

година броят на пътуващите ученици до 16-годишна възраст от населени места, в които 

няма училище в СОУ „Иван Николов Момчилов” е 69, в НУ „Иларион Макариополски” 

гр. Елена - 34 и в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво - 15. В трите училища има условия и е 

създадена целодневна организация на учебния процес за пътуващите ученици. През 

учебната 2011/2012 г. директорите на училищата ще създадат подходяща организация и 

условия за хранене на пътуващите ученици. 

Изключително важно е осигуряването на безплатни превози към средищните 

училища на пътуващите ученици от и до мястото на живеене, което община Елена и 
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директорите успешно реализират в предходните учебни години и имат готовност за 

организирането им през учебната 2011/2012 г.  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 6в, ал. 1 и 

ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл.7, ал. 1 от 

Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища 

в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

училища и приемане на финансови правила за разходването на средствата за 

допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от 

средищните училища,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И :  
 

1. Предлага на Министерството на образованието, младежта и науката да бъдат 

включени в Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането 

му за учебната 2011/2012 година следните общообразователни училища в община Елена:  

 1.1. Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, община 

Елена, област Велико Търново;  

 1.2. Начално училище „Иларион Макариополски” гр. Елена, община Елена, област Велико 

Търново;  

 1.3. Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново.  

 

 

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 споразумение 

за сътрудничество между Министерство на културата на Република България, Програма 

на ООН за развитие, община Елена и следните библиотеки: Градска библиотека - гр.Елена 

и библиотека при НЧ "Надежда - Беброво - 1870" с.Беброво. 

В залата влизат общинските съветници г-н Милко Моллов и г-н Валентин Гуцов. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

споразумение за сътрудничество между Министерство на културата на Република 

България, Програма на ООН за развитие, община Елена и следните библиотеки: Градска 

библиотека - гр.Елена и библиотека при НЧ "Надежда - Беброво - 1870" с.Беброво. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Росинка Георгиева – секретар на ПК ”Образование, култура и вероизповедания”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 09.08.2011 г. от 16.30 часа 

предложението за споразумение за сътрудничество между Министерство на културата на 

Република България, Програма на ООН за развитие, община Елена и следните библиотеки: 

Градска библиотека - гр.Елена и библиотека при НЧ "Надежда - Беброво - 1870" 

с.Беброво, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за споразумение за сътрудничество между Министерство на културата на 

Република България, Програма на ООН за развитие, община Елена и следните библиотеки: 

Градска библиотека - гр.Елена и библиотека при НЧ "Надежда - Беброво - 1870" 

с.Беброво: 

“ЗА” – 11, “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  № 82/10.08.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество между Министерство на културата на 

Република България, Програма на ООН за развитие, община Елена и следните 

библиотеки: Градска библиотека - гр. Елена и библиотека при НЧ „Надежда - 

Беброво - 1870” с. Беброво. 

 

На 12 юли 2011 г. Управителния съвет на програма „Глоб@лни библиотеки- 

България” утвърди списък на одобрени нови целеви библиотеки в Етап 2011 г. В списъка 

на одобрените от община Елена са включени Градска библиотека - гр. Елена и библиотека 

при НЧ „Надежда - Беброво - 1870” с. Беброво.  

Библиотеките ще получат достъп до интернет, компютърно оборудване и 

периферна техника за ползване от посетителите и обучение за библиотекари. Очакването е 

те да разширят обхвата на предлаганите услуги и да станат по-привлекателни за 

гражданите. 

Съгласно изискванията на Програмата, библиотеките от одобрения списък ще се 

считат за включени, след решение на съответните общински съвети и подписване на 

споразумение за сътрудничество 

Предвид гореизложеното, водени от желанието за модернизиране на библиотеките 

в общината, разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към глобалното 

информационно общество чрез улесняване достъпа им до информация и услуги чрез 

Интернет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И :  
 

1. Дава съгласие община Елена да участва като партньор на местно ниво в Проект 

№ 00071115 - Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и 

комуникация за всеки”. 

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно 

Приложение 1, неразделна част от настоящото решение. 

3. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение упълномощава кмета на 

община Елена да подпише съответните споразумения за сътрудничество (Приложение 1) 

между Министерство на културата на Република България, Програмата на ООН за 

развитие, община Елена и следните библиотеки: Градска библиотека - гр. Елена и 

библиотека при НЧ „Надежда - Беброво - 1870” с. Беброво. 

4. Задължава кмета на общината периодично да информира Общински съвет – 

Елена за изпълнението на програмата на местно ниво. 

5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната 

комисия „Образование, култура и вероизповедания” към Общински съвет – Елена. 

 

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 разрешаване 

формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от минималния брой на 

учениците от паралелките за учебната 2011/2012 година в СОУ "Иван Николов 

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 средства 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 от І до ХІІ клас по изключения от минималния 

брой на учениците от паралелките за учебната 2011/2012 година в СОУ "Иван Николов 
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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 средства 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 ПК ”Образование, култура и вероизповедания”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 09.08.2011 г. от 16.30 часа 

предложението за разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения 

от минималния брой на учениците от паралелките за учебната 2011/2012 година в СОУ 

"Иван Николов 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 средства 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 11 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 от І до ХІІ клас по 

изключения от минималния брой на учениците от паралелките за учебната 2011/2012 

година в СОУ "Иван Николов 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 средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ отсъства 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83/10.08.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения 

от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2011/2012 година в 

СОУ „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец 

Паисий” с. Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване съгасие за 
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осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти  

 

Постъпили са предложения от директорите на СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена 

(вх. №ХД.01.13-27/01.08.2011 г.), ОУ „Отец Паисий” с. Майско (вх. №ХД.01.13-

22/19.07.2011 г.), ОУ „Отец Паисий” с. Константин (вх. №РД.02.18-265/08.07.2011 г.) и ОУ 

„Христо Ботев” с. Беброво (вх. №ХД.01.02-35/19.07.2011 г.) за разрешаване формирането 

на паралелки за учебната 2011/2012 година с изключения от минималния брой на 

учениците в паралелките.  

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, т. 3 и чл. 11, ал. 2 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, изключения от 

минималния брой на учениците в паралелките се допускат в общообразователни училища, 

когато броят на учениците в паралелка от І до ХІІ клас е не по-малко от 10 и при 

формиране на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа с разрешение на 

финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес извън определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, при 

условията на чл. 11, ал. 3-6 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. 

Към предложенията на директорите са приложени становища на началника на 

Регионален инспекторат - Велико Търново, в които Регионален инспекторат по 

образованието – Велико Търново не възразява обучението на учениците да се извършва в 

паралелки под минималния брой ученици в самостоятелни и слети паралелки. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, ал. 3 - 6 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 Е Ш И :  

 

І. Разрешава формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от 

минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2011/2012 година в 

общообразователните училища в община Елена, както следва: 

1. В СОУ „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, община Елена 
- една паралелка VІІІ клас (непрофилирано обучение) - 12 ученици  

- една паралелка Х клас - профил „Природоматематически” - 17 ученици 

- една паралелка Х клас - специалност „Горско стопанство”, професия „Лесовъд ” - 

15 ученици 

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

- една паралелка V клас - 15 ученици  

- една паралелка VІ клас - 14 ученици  

- една паралелка VІІ клас - 10 ученици  

- една паралелка VІІІ клас - 15 ученици 

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

- една паралелка І клас - 15 ученици 

- една паралелка ІІ клас - 15 ученици  

- една паралелка ІІІ клас - 13 ученици 

- една паралелка ІV клас - 15 ученици 
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- една паралелка V клас - 10 ученици 

- една паралелка VІ клас - 16 ученици 

- една паралелка VІІ клас - 14 ученици 

- една паралелка VІІІ клас - 13 ученици 

4. В ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена 

- една слята паралелка І и ІІІ клас от 16 ученици  

- една слята паралелка ІІ и ІV клас от 11 ученици  

 

ІІ. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес в паралелките, 

извън определените по едините разходни стандарти за съответната дейност, да се осигурят 

от бюджета на общината, като се определят на база броя на учениците от 

информационната система „Админ” на Министерството на образованието, младежта и 

науката към 01.10.2011 г. и 01.01.2012 г.,размера на единния разходен стандарт за един 

ученик и при условията на чл. 11, ал. 3 - 6 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  

 

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 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 2011/2012 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 2011/2012 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 ПК ”Образование, култура и вероизповедания”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 09.08.2011 г. от 16.30 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 2011/2012 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”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Аз съм „за” направеното предложение. 

Въпросът ми е ако не получим допълнително финансиране, за което кандидатстваме ще 

може ли общината да финансира ОУ „Христо Ботев” с.Беброво? 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: В т.2 от проекта за решение на 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 2011/2012 година в ОУ "Христо Ботев" с.Беброво и 

даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по 

единните разходни стандарти, много точно е записано че „Допълнителните средства за 

обезпечаване на учебния процес в ОУ„Христо Ботев” с. Беброво за двете слетите 
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паралелки – една паралелка V и VІІІ клас и една VІ и VІІ клас, извън определените по 

едините разходни стандарти за съответната дейност, да се осигурят от бюджета на 

общината. В бъдещия бюджет на общината за 2012 година трябва да се заложат около 25 

хил.лв. за издръжка на ОУ „Христо Ботев” с.Беброво. Общината няма интерес да дава 

пари, но има интерес да запази училището в с.Беброво. 

Други изказвания постъпиха. 

В залата присъстват 11 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 2011/2012 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 отсъства 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ отсъства 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84/10.08.2011 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 2011/2012 година в ОУ 

„Христо Ботев” с. Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни 

средства, извън определените по единните разходни стандарти  

 

Постъпило е предложение от директора на ОУ „Христо Ботев” с. Беброво (вх. № 

ХД.01.02-35/19.07.2011 г.) за разрешаване формирането на две слети паралелки за 

учебната 2011/2012 година с по-малко от 10 ученици – една слята паралелка V и VІІІ клас 

от 6 ученици (V кл. – 4, VІІІ кл. - 2) и една слята паралелка VІ и VІІ клас от 6 ученици (VІ 

клас- 4 и VІІ клас - 2).  

Съгласно 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 
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на училищата, детските градини и обслужващите звена, слята паралелка от два класа с по-

малко от 10 ученици може да бъде формирана в особени случаи след разрешение на 

началника на регионалния инспекторат по образованието по мотивирано искане на 

първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, към което се прилага решение на 

общинския съвет за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес, извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, при 

условията на чл.11, ал. 3-6 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. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА, чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 11, ал. 3 - 6 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 Е Ш И :  
 

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 2011/2012 година - една слята паралелка V и VІІІ клас от 6 ученици и 

една слята паралелката VІ и VІІ клас от 6 ученици. 

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ„Христо 

Ботев” с. Беброво за двете слетите паралелки – една паралелка V и VІІІ клас и една VІ и 

VІІ клас, извън определените по едините разходни стандарти за съответната дейност, да се 

осигурят от бюджета на общината, като се определят на база броя на учениците от 

информационната система „Админ” на Министерството на образованието, младежта и 

науката към 01.10.2011 г. и 01.01.2012 г., размера на единния разходен стандарт за един 

ученик и при условията на чл. 11, ал. 3-6 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. 

 

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 даване на 

съгласие "Елена Автотранспорт" ЕООД да кандидатства пред банкова институция за 

издаване на банкова гаранция. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

даване на съгласие "Елена Автотранспорт" ЕООД да кандидатства пред банкова 

институция за издаване на банкова гаранция. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 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 даване на съгласие "Елена Автотранспорт" ЕООД да 

кандидатства пред банкова институция за издаване на банкова гаранция: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА отсъства 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
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6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ отсъства 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 85/10.08.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие "Елена Автотранспорт" ЕООД да кандидатства 

пред банкова институция за издаване на банкова гаранция 

 

Община Елена е собственик на капитала на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД. 

Формата на собственост е 100 % общинска. Дружеството не е обявено в ликвидация. 

Дружеството осъществява обществен транспорт на територията на Община Елена и 

ежедневни връзки до Г.Оряховица и В.Търново. Предходната година дружеството е 

приключило със загуба от 24000 лв. Съгласно представения баланс към 31.05.2011 г е с 

финансов резултат 0 лв. В настоящия момент дружеството се нуждае от банкова гаранция 

пред ИА”Автомобилна администрация” към Министерство на транспорта в срок до 

30.06.2011 г във връзка с подаване на заявление за подновяване на лиценза за извършване 

на обществен транспорт. 

Предвид гореизложеното считам, че в правомощията на Общински съвет - Елена е 

да вземе решение за обезпечаването на кредити, получени от общинско предприятие. 

Решението ще бъде законосъобразно с оглед нормите на чл.15, т.9 и чл. 17, ал.1, т.9 от 

Наредба за условията и реда на упражняване на правото на Община Елена върху 

общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 21 от ЗМСМА, ако бъде 

прието с необходимото мнозинство. Същото ще бъде и целесъобразно, тъй като по този 

начин дружеството ще има възможност да поднови лиценза си и да продължи да 

задоволява нуждите на гражданите на Община Елена. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

Р Е Ш И :  
 

1. Отменя Решение № 56/23.06. 2011 г на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . 

2. Дава съгласие " Елена Автотранспорт " ЕООД да кандидатства пред ЦКБ АД за 

издаване на банкова гаранция в размер на 78 000 (седемдесет и осем хиляди) лева, срок от 

12 месеца, бенефициент-Министерство на транспорта - Изпълнителна агенция 

”Автомобилна администрация”, обезпечена с особен залог на бъдещи вземания по 

договори с Община Елена в размер на 250 хил. лв., търговски залог на парични средства в 

размер на 2000лв, собственост на ЕООД, Договор за поръчителство с Община Елена и с 

Костадин Петров Господинов, управител на дружеството. 
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3. Упълномощава управителя на ”Елена Автотранспорт" ЕООД да подписва 

договора за банкова гаранция и договора за търговски (реален) залог на собствени 

парични средства в размер на 2000 лв. 

4. Упълномощава Кмета на Община Елена да учреди и подпише договор за 

поръчителство като обезпечение по банковата гаранция. 

 

 

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

Кънчев закри 10-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.00 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 


