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П РО ТОКОЛ  
 

№ 8  
 

Днес 27 юни 2013 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха всички 17 общински съветника. От 
Общинска администрация участие взеха:кмета на общината инж.Дилян Млъзев, заместник 
кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-
Савова, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД”, инж.Анка Стойкова – 
главен инженер на общината, г-н Николай Колев – кмет на кметство с.Беброво, г-жа Пенка 
Тодорова - кметски наместник с.Палици, г-жа Силвия Йорданова - кметски наместник 
с.Чакали, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-н Йордан Йорданов – 
кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Катя Цветкова – кметски наместник с.Блъсковци,           
г-н Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, г-н Стефан Димитров – кметски 
наместник с.Яковци, г-жа Росица Стефанова – кметски наместник с.Тодювци, г-жа Севгюл 
Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци,  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като 
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 
на заседанието в залата присъстват 17 общински съветника. 

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

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложение относно извършване на вътрешна компенсирана промяна между 
обекти по Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 
година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 
средищните училища в Република България за учебната 2013/2014 година. 

 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 
науката за включване на Основно училище „Христо Ботев” – с.Беброво в актуализирания 
списък на защитените училища в Република България за учебната 2013/2014 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 
изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 17,  “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 извършване на вътрешна компенсирана промяна между 
обекти по Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 
година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
2. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 

науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на 
средищните училища в Република България за учебната 2013/2014 година. 

 
                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и 
науката за включване на Основно училище „Христо Ботев” – с.Беброво в актуализирания 
списък на защитените училища в Република България за учебната 2013/2014 година. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
извършване на вътрешна компенсирана промяна между обекти по Инвестиционната 
програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
извършване на вътрешна компенсирана промяна между обекти по Инвестиционната 
програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 година, като уточни, че с 
оглед запазване на коректните взаимоотношения между община Елена и „Монимекс“ 
ЕООД, смята за целесъобразно извършването на вътрешна компенсирана промяна в 
Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 г., 
изразяваща се във включване на обект „Допълнително изграждане и реконструкция на 
водопроводна мрежа в гр. Елена – главен клон V от ОК 191 до ОК 201“ с годишна задача 
4 799 лв., която съответства на стойността на един от актовете за приемане на извършени 
строителни работи по договора от 2008 г. Предлага това да стане за сметка на намаляване 
годишната задача за обект „Допълнително изграждане и реконструкция на водопроводна 
мрежа в гр. Елена – главен клон V от ОК 162 до ОК 191“ със същата сума. Източникът на 
финансиране се запазва – от собствени бюджетни средства. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
Стефан Минчев - Председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и 
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 26.06.2013 г. от 16.00 часа предложението за извършване на 
вътрешна компенсирана промяна между обекти по Инвестиционната програма за 
капиталовите разходи на община Елена за 2013 година, като го подкрепят с 3 гласа 
„за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за извършване на вътрешна компенсирана промяна 
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между обекти по Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 
2013 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 84/ 27.06.2013 г. 
 

Относно: Извършване на вътрешна компенсирана промяна между обекти по 
Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 г.   
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
Приема извършването на вътрешна компенсирана промяна между обекти по 

Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 г., 
както следва: 

БИЛО СТАВА 
§ 5200, функция 06: „Жилищно 
строителство, благоустройство и комунално 
стопанство и опазване на околната среда”,  

§ 5200, функция 06: „Жилищно 
строителство, благоустройство и комунално 
стопанство и опазване на околната среда”,  

Обект: „Допълнително изграждане и 
реконструкция ВВМ гр. Елена – ОК 162 до 
ОК 191” – 10 000 лв. от собствени бюджетни 
средства 

Обект: „Допълнително изграждане и 
реконструкция ВВМ гр. Елена – ОК 162 до 
ОК 191” – 5 201 лв. от собствени бюджетни 
средства 

 Обект (НОВ):  „Допълнително изграждане и 
реконструкция ВВМ гр. Елена – ІІ етап – от 
ОК 191 до ОК 201” – 4 799 лв. от собствени 
бюджетни средства 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от 
община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за 
учебната 2013/2014 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от 
община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за 
учебната 2013/2014 година, като уточни, че с Постановление  № 84 на МС от 06.04.2009 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.    

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – Председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 26.06.2013 г. от 16.30 часа предложението за предложение до 
Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в 
актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 
2013/2014 година, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за предложение до Министерството на образованието и науката 
за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните 
училища в Република България за учебната 2013/2014 година: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 85 / 27.06.2013 г. 
 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 
на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в 
Република България за учебната 2013/2014 г.   

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

местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от същия; §6в, ал.2 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл.7, ал.1 от 
Постановление  на Министерски съвет № 84 / 06.04.2009 г, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране 

на Списъка на средищните училища за учебната 2013 / 2014 г. да бъдат 
включени: 

- Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” град Елена, 
община Елена, област Велико Търново; 
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- Начално училище „Иларион Макариополски”  гр. Елена, община Елена, 
област Велико Търново; 

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

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т.1 от настоящето решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и 
науката за включване на гореупоменатите училища в актуализирания Списък 
на средищните училища за учебната 2013 / 2014 г. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно 
училище „Христо Ботев” – с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в 
Република България за учебната 2013/2014 година 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно 
училище „Христо Ботев” – с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в 
Република България за учебната 2013/2014 година, като уточни, че през 2011 г. Основно 
училище „Христо Ботев“ – с. Беброво е било включено в актуализирания списък на 
защитените училища в Република България за учебната 2011 / 2012 г. Училището 
продължава да има статута на защитено и през завършващата 2012 / 2013 учебна година. 
По този начин се изпълнява една от основните задачи в образователната политика – 
осигуряване на нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителната 
училищна възраст. Училището в с. Беброво отговаря на критериите за защитено училище 
и следва да остане със същия статут и през следващата учебна година. Списъкът със 
защитените училища се допълва ежегодно по мотивирано предложение на кмета на 
общината след решение на Общинският съвет, към което се прилага становище на 
началника на съответния регионален инспекторат по образованието. Срокът за внасяне на 
мотивираното предложение е 30 юни. Одобряването става с решение на Министерски 
съвет в срок до 31 октомври. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – Председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 26.06.2013 г. от 16.30 часа предложението за предложение до 
Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо 
Ботев” – с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република 
България за учебната 2013/2014 година, като го подкрепят с 5 гласа „за“„против”- няма, 
„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник: Искам да изразя задоволство от някои колеги и 
политически сили, които промениха позицията си за съдбата на ОУ”Христо 
Ботев”с.Беброво. Аз ще гласувам „за” внесеното предложение.  

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за предложение до Министерството на образованието и науката 
за включване на Основно училище „Христо Ботев” – с.Беброво в актуализирания списък 
на защитените училища в Република България за учебната 2013/2014 година: 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 86 / 27.06.2013 г. 
 

Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване 
на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво в актуализирания списък на 
защитените училища в Република България за учебната 2013/2014 г.   
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от същия; §6е от Допълнителните 
разпоредби на Закона за народната просвета и чл.5, ал.1 от Постановление № 212 на МС от 
02.09.2008 г., Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране 
на Списъка на защитените училища за учебната 2013 / 2014 г., в него да бъде 
включено Основно училище „Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена, 
област Велико Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т.1 от настоящето решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и 
науката за включване на гореупоменатото училище в актуализирания Списък 
на защитените училища за учебната 2013 / 2014 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н 
Валентин Гуцов закри 8-то заседание на Общински съвет – Елена в 14:40 часа. 

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


