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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 0  

 

Днес 4 септември 2014 г. от 14:15 часа в Голямата зала на Община Елена се проведе 

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 13 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха г-ца Магдалена Борисова, г-н Симеон Кънчев, д-р Георги Пеев, г-н Милко 

Моллов. 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”, 

арх.Красимир Попов – главен архитект на общината, г-жа Зоя Василева – главен експерт 

„ОСКП”, г-жа Пенка Тодорова - кметски наместник с.Палици,  г-н Стоян Драгостинов – 

кметски наместник с.Каменари, г-н Йордан Йорданов кметски наместник с.Ил.рът, г-жа 

Сийка  Николова – кметски наместник с.Марян, 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 13 общински съветника. 

С едноминутно мълчание общинските съветници почетоха паметта на починалия в 

сряда вечерта Васил Иванов Славов - почетен гражданин на град Елена. 

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

 

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

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за организацията и дейността на 

Школа по изкуствата в община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно информация за изпълнение на бюджета на община Елена и 

на сметките за средства от Европейския съюз и информация за изменение на общинския 

бюджет за първото полугодие на 2014 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост в община Елена през 2014 г. и откриване на търг за 

отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост (лекарски кабинети в селата 

Беброво и Майско. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим 

имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно прекратяване на Сдружение "За чисти селища " между 

общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 
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7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус 

"Фолксваген Крафтер 2.5 TDI " в полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД гр. Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно допълване на учредено право на строеж за гараж УПИ I 

"За надземни гаражи и трафопост" в кв. 86 „А“ по плана на гр. Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП 

план за застрояване за имот  011131 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне на 

ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване". 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно формиране на паралелки в училищата на територията на 

община Елена по изключение под минималния брой ученици за учебната 2014 / 2015 

година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 

ученици през учебната 2014/2015 г. в ОУ "Христо Ботев" с. Беброво и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 

ученици през учебната 2014 / 2015 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                       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 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за организацията и дейността на 

Школа по изкуствата в община Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно информация за изпълнение на бюджета на община Елена и 

на сметките за средства от Европейския съюз и информация за изменение на общинския 

бюджет за първото полугодие на 2014 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 година. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост в община Елена през 2014 г. и откриване на търг за 

отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост (лекарски кабинети в селата 

Беброво и Майско. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим 

имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно прекратяване на Сдружение "За чисти селища " между 

общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус 

"Фолксваген Крафтер 2.5 TDI " в полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД гр. Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно допълване на учредено право на строеж за гараж УПИ I 

"За надземни гаражи и трафопост" в кв. 86 „А“ по плана на гр. Елена. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП 

план за застрояване за имот  011131 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне на 

ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване". 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно формиране на паралелки в училищата на територията на 

община Елена по изключение под минималния брой ученици за учебната 2014 / 2015 

година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 

ученици през учебната 2014/2015 г. в ОУ "Христо Ботев" с. Беброво и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                       Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 

ученици през учебната 2014 / 2015 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                       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 

приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа по изкуствата в община 

Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа по изкуствата в община 

Елена, като уточни, че през времето на своето съществуване, Школата по изкуствата в гр. 

Елена е била на различно ведомствено подчинение. Първоначално е била разкрита към 

Читалище „Напредък“ - гр. Елена, а в момента е бюджетно звено към община Елена. В 

действащата нормативна уредба на централно ниво дейността на школата по изкуствата, 

като форма на обучение не е ясно регламентирана. В правата на финансиращия орган на 

съответния център по изкуствата е да изготви регламент за устройството и дейността и 

утвърди правилник за вътрешния ред по своя преценка в качеството си на работодател. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Росинка Георгиева - председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление, 

нормативна уредба и обществен ред“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 02.09.2014 г. от 16.30 часа предложението за 

приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа по изкуствата в община 

Елена, като го подкрепят с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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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 02.09.2014 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Наредба за 

организацията и дейността на Школа по изкуствата в община Елена, като го подкрепят с 5 

гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа 

по изкуствата в община Елена: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 93 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа по 

изкуствата в община Елена 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Наредба за организацията и дейността на Школа по изкуствата в община 

Елена. 

 

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 

информация за изпълнение на бюджета на община Елена и на сметките за средства от 

Европейския съюз и информация за изменение на общинския бюджет за първото 

полугодие на 2014 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

информация за изпълнение на бюджета на община Елена и на сметките за средства от 

Европейския съюз и информация за изменение на общинския бюджет за първото 

полугодие на 2014 година, като уточни, че по приходите изпълнението на бюджета към 

30.06.2014 година е 45.2%. Приходите за местни дейности при план от 357 000 лв., 

имуществените и други данъци по Закона за местните данъци и такси са изпълнени  в 

размер на 219 602 лв., което е 61.5 на сто от предвиденото за годината. Добрата 

събираемост на данъчните приходи се дължи в най-голяма степен на предприетите мерки 

за събиране на недобори от предходни години и положените усилия от страна на 

служителите. Постъпили са едва 3 395 лв. туристически данък, което говори за 

необходимост от извършване на анализ и предприемане на определени мерки в посока 

завишаване контрола върху тази дейност. При план за неданъчните приходи 902 655 лв., 

изпълнението им е 418 213 лв., което е 46.3 на сто от предвиденото за годината. За същия 

период на 2013 г. постъпилите неданъчни приходи са били 417 915 лв., или е налице 

незначително увеличение на постъпленията. През второто полугодие е логично да се 

очаква повишаване на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция – най-вече в 

резултат на осъществяване дейностите, свързани с управлението на общинските горски 
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територии. Като цяло обаче е налице изоставане в изпълнението на планираните 

неданъчни приходи. Постъпилите собствени приходи – общо данъчни и неданъчни са в 

размер на 637 816 лв. или изпълнението е на 50,6%. Налице е увеличение спрямо същия 

период на миналата година. По разходите изпълнението за държавни дейности е 2 153 860 

лв. или 43.9 на сто. За местни дейности изпълнението е 47.6 на сто.  Субсидиите за детски 

специализирани спортни школи, за поддръжка на туристическа база, за специализираните 

спортно туристически школи и за здравна дейност се изплащат в срок. 

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 03.09.2014 г. от 16.00 часа предложението за информация за 

изпълнение на бюджета на община Елена и на сметките за средства от Европейския съюз и 

информация за изменение на общинския бюджет за първото полугодие на 2014 година, 

като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Уважаеми колеги. Когато се подготвят предложения 

от такъв характер, свързани с общинския бюджет е редно да има експерти от общинска 

администрация, работещи в бюджетната сфера. Ако възникнат въпроси да могат да 

отговорят. Не, че Ви подценявам г-н кмете, но най-наясно с материята са запознати 

служителите в общинска администрация работещи с бюджета. Тези цифри, които сте ни 

предоставили са факти. Съветвам Ви да имате готовност за промяна в делегираните от 

държавата дейности. В период на избори сме, медиите постоянно тръбят за актуализация 

на бюджета. Наложително е да имаме готовност за реакция. Аз, както и колегите от 

групата на БСП ще подкрепим внесеното предложение. Предстоят времена, в които ще се 

наложи да сме гъвкави в субсидирането от държавния бюджет. Приемете моето изказване 

като коректна препоръка в името на община Елена. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински 

съветници. Благодаря за изразената подкрепа от г-н Топалов и групата съветници от БСП. 

И от информацията, която внесох  за изпълнение на общинския бюджет за първото 

полугодие на 2014 година е видно, че се стремим към строго спазване на финансова 

дисциплина. Имаме ниско ниво на неразплатени разходи. Нямаме закъснение на заплатите 

на служителите от общинска администрация. Финансовата стабилност в днешно време е 

изключително важна. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 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 информация за изпълнение на бюджета на община 

Елена и на сметките за средства от Европейския съюз и информация за изменение на 

общинския бюджет за първото полугодие на 2014 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 отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
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11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”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  № 94 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Елена и на  сметките за 

средства от Европейския съюз и информация за изменение на общинския бюджет за 

първото полугодие на 2014 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.125, ал.4 и чл. 137, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и 

контрол на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

1. Приема изменението на бюджета и уточнения план по прихода и разхода по 

функции и дейности към 30.06.2014 г., както следва: 

1.1. По прихода 8 538 277 лв., разпределен по параграфи съгласно Приложение № 1; 

1.2. По разхода 8 538 277 лв., разпределен по функции, дейности и видове разходи 

съгласно Приложения №№2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

2. Приема представената Информация за  изпълнение на бюджета за първото 

полугодие на 2014 г., както следва: 

2.1. По приходите - отчет 3 854 961 лв., съгласно Приложение №1; 

2.2. По разходите - отчет 3 854 961 лв., Приложения №№2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

3.Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община 

Елена към 30.06.2014 г., съгласно Приложение №3; 

4.Приема уточнения план и отчет за извънбюджетните сметки и фондове по 

Оперативните програми Приложение №4; 

 

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 

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2014 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2014 година, като уточни, че Общински съвет 

Елена е поел ангажимент за осигуряване съфинансиране за изготвяне на проект за Общ 

устройствен план на община Елена. Средствата в размер на 63 000 лв. за съфинансиране на 

„Изготвяне на проект за ОУП и екологична оценка към него“ следва да се осигурят като от 
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целева субсидия за капиталови разходи се осигурят 53 000 лв. чрез намаляване на 

предвидената годишна задача за обект „Вътрешен ремонт Синдикален дом гр. Елена“ с 

46 000 лв. и се редуцира обема на предвидените строителни работи  от 76 000 лв. на 30 000 

лв. - обектът е предстоящ. С 8 000 лв. да се намалят предвидените средства за обект 

„Пешеходен мост (минушка) над р. Еленска. По този начин се спестяват 54 000 лв. от 

целева субсидия за капиталови разходи. 53 000 лв. се насочват за Общ устройствен план на 

община Елена и екологична оценка към него, а 1 000 лв. остават за разпределение по други 

обекти. От собствени бюджетни средства – 10 000 лв., както следва да отпаднат годишните 

задачи за „Земя за ПСОВ - гр. Елена“- 4 000 лв. и „Земя за колектор - гр. Елена“ - 1 000 лв., 

или общо 5 000 лв. поради това, че до края на годината вероятно няма да има възможност 

процедурите да бъдат приключени. Намалява стойността на предвидените средства за 

закупуване на 2 бр. 20-местни пътнически автобуси с 6 022 лв. поради редуциране на 

очакваната цена в резултат на проведени обществени поръчки - автобусите са закупени. 

Поради това, че няма възможност да бъдат реализирани годишните задачи за обектите 

„Водоснабдяване група „Петковци - Попрусевци“ (15 000 лв.), „Допълнително 

водоснабдяване с.Попска от ПС Беброво“ (15 000 лв.) и „Реконструкция водоснабдителна 

система ул. „Килъжевци“ (9 000 лв.), се предлага годишните задачи за тези обекти да 

бъдат пренасочени към обект „Реконструкция водоснабдителна система ул. „Синджирци“, 

който да стане с годишна задача 45 000 лв. С тези средства може да бъдат изпълнени 

оставащите работи по втория етап на проекта и обектът да бъде подготвен за предаване на 

Асоциацията по В и К - Велико Търново съгласно разпоредбите на Закона за водите. В 

Инвестиционната програма да бъде включена нова позиция - „Рентгенова тръба“ на 

стойност 1 340 лв. Същата, след монтирането, ще остане собственост на община Елена и 

няма да е част от масата по несъстоятелност на болничното заведение. Средствата да се 

осигурят за сметка на икономията от обект „Конструктивно укрепване ритуална зала с. 

Майско“ в размер на 868 лв. и от намаляване стойността на предвидените средства за 

закупуване на електрическа фурна за ЦДГ „Радост“ - гр. Елена с 460 лв.  

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 03.09.2014 г. от 16.00 часа предложението за извършване на 

вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2014 година, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Ние групата на БСП пак ще подкрепим внесеното 

предложение. Днес е 4 септември съмнявам се, че ще бъде изпълнена работата по 

приключване на втори етап от обект реконструкция и водоснабдяване на ул.“Синджирци“.  

Изготвянето на проект за Общ устройствен план не беше предвиден в началото на 

годината – няма проблем правят се промени, изразяващи се във включване на нови обекти 

и отпадане на други, промени в предвидените ремонтни работи, както и в планираните 

стойности на обектите. Относно предстоящия ремонт на сградата на Синдикалния дом, 

следва да се предприемат сериозни мерки, защото времето започва да застудява. В тези 

два обекта виждам по-сериозни задачи, които следва да се изпълнят в оставащата година, 

другите са малки обекти.  

Валентин Гуцов – председател на ОбС-Елена: Оферти за извършване на вътрешен ремонт 

на сградата на Синдикалния дом вече постъпиха. Времето няма да окаже съществено 

въздействие върху ремонтните работи, защото се предвижда извършване на вътрешен 

ремонт на сградата. Проекта е изготвен ще се постараем в най-скоро време да започнем 

ремонта. Ниски температури не се очакват. 

 Други изказвания не постъпиха.  
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 В залата присъстват 13 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 вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 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 отсъства 
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”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  № 95 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г.  на община Елена 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 

г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, отпадане 

и включване на обекти съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 

допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Елена през 2014 г. и откриване на търг за отдаване под наем на имоти - публична 

общинска собственост (лекарски кабинети в селата Беброво и Майско). 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Елена през 2014 г. и откриване на търг за отдаване под наем на имоти - публична 

общинска собственост (лекарски кабинети в селата Беброво и Майско), като уточни, че на 
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14 август 2014 година е изтекъл пeтгодишния договор сключен между община Елена и д-р 

Тодор Михалев за временно ползване на части от имоти – общинска собственост, лекарски 

кабинети, находящи се в селата с.Майско и с.Беброво. Разпоредбите на Закона за 

общинска собственост не допускат удължаване срока на сключените договори без 

провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на 

Общинския съвет.   

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Йордан Йорданов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 

земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 03.09.2014 г. от 16.30 часа предложението за допълване на 

Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община 

Елена през 2014 г. и откриване на търг за отдаване под наем на имоти - публична 

общинска собственост (лекарски кабинети в селата Беброво и Майско), като го подкрепя с 

3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 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 допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2014 г. и откриване на 

търг за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост (лекарски кабинети 

в селата Беброво и Майско): 

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 отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”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  № 96 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в община Елена през 2014 г. и откриване на търг за отдаване 

под наем на имоти - публична общинска собственост (лекарски кабинети в селата 

Беброво и Майско) 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската 

собственост и чл.4, ал.1; чл.15, ал.1 и чл.59, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

1. Променя програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Елена, като включва в раздел А „Имоти, които община Елена 

има намерение да предостави под наем” следните недвижими имоти: 

1.1. Част от имот – публична общинска собственост по АОС № 196 / 06.10.1999 г., 

вписан в Служба по вписвания при Районен съд – гр. Елена  на 29..03.2005 г. под № 

96, том ІІІ, а именно: лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел 

с площ от 72 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Майско; 

1.2. Част от имот – публична общинска собственост по АОС № 224 / 19.04.2000 г., 

вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 15.03.2005 г., а именно: 

кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 45 кв.м., находящи 

се в административна сграда, построена в парцел І, кв. 33 по плана на с. Беброво. 

2. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) 

години на следните имоти - публична общинска собственост (лекарски кабинети) с 

предназначение - за оказване на извънболнична първична медицинска помощ на 

жителите на община Елена: 

2.1. Част от имот – публична общинска собственост по АОС № 196 / 06.10.1999 г., 

вписан в Служба по вписвания при Районен съд – гр. Елена  на 29..03.2005 г. под № 

96, том ІІІ, а именно: лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел 

с площ от 72 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Майско; 

2.2. Част от имот – публична общинска собственост по АОС № 224 / 19.04.2000 г., 

вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 15.03.2005 г., а именно: 

лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 45 кв.м., 

находящи се в административна сграда, построена в парцел І, кв. 33 по плана на с. 

Беброво. 

3. Определя първоначална тръжна цена на база един месец за имотите по т. 2  като 

следва: 

3.1. За част от имот – общинска собственост по АОС № 196 / 06.10.1999 г., вписан в 

Служба по вписвания при Районен съд – гр. Елена  на 29.03.2005 г. под № 96, том ІІІ, 

а именно: лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 

72 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Майско – 31.70 лв. (тридесет и един лв. и 

седемдесет ст.) без ДДС; 

3.2. За част от имот – публична общинска собственост по АОС № 224 / 19.04.2000 г., 

вписан в Служба по вписвания при РС – гр. Елена на 15.03.2005 г., а именно: 

кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 45 кв.м., находящи 

се в административна сграда, построена в парцел І, кв. 33 по плана на с. Беброво – 

19.81 лв. (деветнадесет лв. и осемдесет и една ст.) без ДДС. 

4. Утвърждава тръжните условия както следва:    

4.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят едновременно на следните условия: 
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4.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена. 

Липсата на задължения се удостоверява от съответните общински 

служби;  

4.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

4.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета 

на общината по реда на чл.60, ал.1 от НРПУРОИ; 

4.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки 

изискванията на чл.69, ал.ал. 1-4 от НРПУРОИ; 

4.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит; 

4.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в 

тръжната документация; 

4.1.7. Кандидатът следва да има завършено висше образование с 

образователно-квалификационна степен „Магистър по обща 

медицина“; 

4.1.8. Кандидатът следва да е регистриран в РЗИ - Велико Търново като 

лекар по обща медицина с право да извършва дейност на територията 

на община Елена; 

4.1.9. Кандидатът следва да има сключен договор с РЗОК - Велико 

Търново за извършване на извънболнична първична медицинска 

помощ на територията на община Елена. 

4.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.  

5. Утвърждава тръжна документация както следва: 

 5.1. Заявление за участие в търга; 

 5.2. Предложение за цена; 

 5.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 5.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на 

търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

 5.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия; 

 5.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 

 5.7. Акт за общинска собственост (ксерокопие). 

6. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател:                Йордан Димитров – заместник кмет; 

и членове:                     Драгомир Цанев – юрисконсулт; 

                                        инж. Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”; 

                                        Силвия Мирянова – старши експерт „СО”; 

                                        инж. Иванка Пеева – младши експерт „ОС”;  

                                        Йордан  Йорданов – общински съветник; 

                                        Милко Моллов – общински съветник; 

Резервни членове:       Надя Недялкова – юрист; 

                                        Десислава Иванова – младши експерт „СО”; 

                                        Магдалена Борисова – общински съветник. 

7. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга, както и да 

сключи договори за срок до 5 (пет) години със спечелилите търга участници. 

 

ПО ПЕТА 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 
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откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга, като уточни, че за 

наемане на недвижимия имот, частна общинска собственост има проявен интерес. Имотът 

е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Йордан Йорданов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 

земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 03.09.2014 г. от 16.30 часа предложението за откриване процедура 

за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за провеждане на търга, като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 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 откриване процедура за отдаване под наем на 

недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга: 

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 отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”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  № 97 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна 

цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга  



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 04.09.2014 г. 

 

 13 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската 

собственост; чл.18, ал.1 и чл.59, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) 

години на имот - частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 

15.7 кв.м., находящо се на първия етаж  от сграда с административен адрес гр. Елена, 

ул.. „Ст. Михайловски” № 23,  намираща в поземлен имот пл. № 368, кв. 70 по плана 

на гр. Елена при граници на целия имот: имот пл. № 367, имот пл. № 368а, имот пл. 

№ 369 и улица ОТ 242 - ОТ 483, актуван с АОС № 446 / 31.01.2006 г., вписан в Служба 

по вписвания при РС – Елена на 02.02.2006 г. под № 36, том І. 

2. Определя първоначална тръжна цена на база един месец за имота по т. 1, 

определена съгласно Методика за определяне на началните цени за договаряне под 

наем на общински имоти - 51.50 лв. (петдесет и един лв. и петдесет ст.) без ДДС; 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:    

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които отговарят 

едновременно на следните условия: 

3.1.1. Нямат непогасени парични задължения към община Елена. 

Липсата на задължения се удостоверява от съответните общински 

служби;  

3.1.2. Закупили са тръжна документация в указания срок;  

3.1.3. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета 

на общината по реда на чл.60, ал.1 от НРПУРОИ; 

3.1.4. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки 

изискванията на чл.69, ал.ал. 1-4 от НРПУРОИ; 

3.1.5. Внесли са и са представили документ за внесен депозит; 

3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в 

тръжната документация. 

3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.  

4. Утвърждава тръжна документация както следва: 

 4.1. Заявление за участие в търга; 

 4.2. Предложение за цена; 

 4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на 

търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

 4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните условия; 

 4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 

 4.7. Акт за общинска собственост (ксерокопие). 

5. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател:                Йордан Димитров – заместник кмет; 

и членове:                     Драгомир Цанев – юрисконсулт; 

                                        инж. Зоя Славова – главен експерт „ОСКП”; 

                                        Силвия Мирянова – старши експерт „СО”; 
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                                        инж. Иванка Пеева – младши експерт „ОС”;  

                                        Йордан  Йорданов – общински съветник; 

                                        Милко Моллов – общински съветник; 

Резервни членове:       Надя Недялкова – юрист; 

                                        Десислава Иванова – младши експерт „СО”; 

                                        Магдалена Борисова – общински съветник. 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга, както и да 

сключи договори за срок до 5 (пет) години със спечелилия търга участник.  

 

ПО ШЕСТА 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 

прекратяване на Сдружение "За чисти селища" между общините Велико Търново, Горна 

Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

прекратяване на Сдружение "За чисти селища " между общините Велико Търново, Горна 

Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, като уточни, че в изпълнение на 

Решение № 43 / 30.04.2014 г. на Общински съвет Елена, на 20.07.2014 г. е взел участие в 

учредяването на новото сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците 

Регион Велико Търново”. В тази връзка, регистрираното по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел Сдружение „За чисти селища”, в което община 

Елена членува, следва да прекрати своето съществуване, тъй като задачите и функциите 

му се припокриват с тези на новоучреденото. 

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 03.09.2014 г. от 16.00 часа предложението за прекратяване на 

Сдружение "За чисти селища" между общините Велико Търново, Горна Оряховица, 

Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, 

„въздържали се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 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 прекратяване на Сдружение "За чисти селища" 

между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица: 

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 отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
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14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”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  № 98 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Прекратяване на Сдружение „За чисти селища“ между общините Велико 

Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.14 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и предстоящото Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „За 

чисти селища“ между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, 

Златарица и Стражица на 14.10.2014 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „За чисти селища” 

между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица, със седалище гр. Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, пл. 

„Георги Измирлиев“ № 5, ЕИК по БУЛСТАТ 104631409, както и за откриване 

производство по ликвидацията му.  

2. Упълномощава инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена и 

представител в Общото събрание на Сдружението, да гласува по т.1 от 

предварително обявения дневен ред както следва: „ЗА“ вземане решение за 

прекратяване на сдружението и откриване производство по ликвидацията му. 

3. Възлага на инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена и представител в 

Общото събрание на Сдружението, да гласува по останалите точки от предварително 

обявения дневен ред, съобразявайки волеизявленията си с интересите на община 

Елена. 

 

ПО СЕДМА 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 

учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус "Фолксваген Крафтер 2.5 TDI " 

в полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД гр. Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус "Фолксваген Крафтер 2.5 TDI " 

в полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД гр. Елена, като уточни, че за сумата от 36 000 лв. 

е закупен автобус „Фолксваген Крафтер 2.5 TDI” с 21 седящи места за пътници в много 

добро техническо състояние, отговарящ на изискванията за категоризиране за извършване 

на пътнически превози, в т.ч. и на деца. В изпълнение на инвестиционната програма на 

община Елена за 2014 г. и поетия с продажбата на обособени части от имуществото на 

„Елена Автотранспорт“ ЕООД ангажимент, се предлага закупеният пътнически микробус 

да бъде безвъзмездно предоставен на дружеството с цел осъществяване на основната му 

дейност, а именно извършване на пътнически превози. 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 04.09.2014 г. 

 

 16 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Йордан Йорданов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 

земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 03.09.2014 г. от 16.30 часа предложението за учредяване 

безвъзмездно право на ползване върху автобус "Фолксваген Крафтер 2.5 TDI " в полза на 

"Елена Автотранспорт" ЕООД гр. Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- 

няма, „въздържали се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 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 учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

автобус "Фолксваген Крафтер 2.5 TDI " в полза на "Елена Автотранспорт" ЕООД гр. 

Елена: 

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 отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”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  № 99 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус „Фолксваген 

Крафтер 2.5 TDI” в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на пътнически 

микробус „Фолксваген Крафтер 2.5 TDI“, ДК № ВТ 2682 ВН, номер на шаси 

WV1ZZZ2EZ96012060, в полза на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД със седалище 

и адрес на управление град Елена, улица “Tрети март” № 9, с ЕИК 814189444; 
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2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване с „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, в 

изпълнение на т.1 от настоящото решение. 

ПО ОСМА 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 

допълване на учредено право на строеж за гараж УПИ I "За надземни гаражи и трафопост" 

в кв. 86 „А“ по плана на гр. Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

допълване на учредено право на строеж за гараж УПИ I "За надземни гаражи и трафопост" 

в кв. 86 „А“ по плана на гр. Елена, като уточни, че е постъпила молба от собственика на 

ограничено вещно право за строеж на гараж да се увеличи правото на строеж от 18,60 кв. 

м. до 29 кв. м., тъй като се налага да построи гараж за микробус с необходими размери 

6,90 м./4,20 м. Становището на главния архитект на община Елена, е че е допустимо 

увеличаване размера на гараж № 1 на север и на запад до исканите размери. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Йордан Йорданов – председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост, 

земеделие и гори“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 03.09.2014 г. от 16.30 часа предложението за допълване на 

учредено право на строеж за гараж УПИ I "За надземни гаражи и трафопост" в кв. 86 „А“ 

по плана на гр. Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали 

се”- няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 13 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 допълване на учредено право на строеж за гараж 

УПИ I "За надземни гаражи и трафопост" в кв. 86 „А“ по плана на гр. Елена: 

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 отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 13, “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  № 100 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Допълване на учредено право на строеж за гараж в УПИ І „За надземни 

гаражи и трафопост” в кв. 86 „А” по плана на гр. Елена. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл. 55, 

ал. 5 от НРПУРОИ на Общински съвет Елена (приета с Решение № 39 от 30.04.2014 г. на 

Общински съвет - гр. Елена), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за допълване на учредено право на строеж за построяване на един 

брой гараж (петно № 1) в УПИ І „За надземни гаражи и трафопост” в кв. 86 „А” по 

плана на гр. Елена със ЗП 29 кв. м. на Юсеин Ембиев Реджебов с ЕГН 5612221483, с 

постоянен адрес гр. Елена, ул. „Крайбрежна” № 37, вх. „Б”, ет. 4, ап. 10. 

2. Възлага на кмета на община Елена да допълни Договор № РД.02.11-115 / 17.10.2008 

година на община Елена за учредяване право на строеж, вписан под № 156, т. І, парт. 

кн. № 1470 / 20.10.2008 година на Служба по вписванията, след  изготвяне на оценка 

за 10,40 кв. м., разлика от учредените 18,60 кв. м. до исканите 29 кв. м.  

 

ПО ДЕВЕТА 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 

даване на разрешение за изработване на проект за ПУП план за застрояване за имот  

011131 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне на ново конкретно 

предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване". 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

даване на разрешение за изработване на проект за ПУП план за застрояване за имот  

011131 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне на ново конкретно 

предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване", като уточни, че поради 

допусната ситуационна грешка в местоположението на обслужващия полски път № 

001513, имоти с № № 011070, 011136, 011137 и 011131 са останали без транспортен 

достъп. За коригиране на грешката е необходимо да се променят ситуационно част от имот 

№ 00153 с НТП „Полски път”, имот № 011202 с НТП „Храсти” и имот № 011085 с НТП 

„Нива”, и трите собственост на община Елена, като се запазва начина на трайно ползване 

на имотите. Намерението на собственика, пуснал заявление до Общината е да се определи 

ново конкретно предназначение на имота - за „Ниско свободно жилищно застрояване”. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

Пенка Цочева - председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 

комунално битово обслужване, екология и транспорт“ към Общински съвет - Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 02.09.2014 г. от 16.00 часа 

предложението за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП план за 

застрояване за имот  011131 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне на ново 

конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване", като го подкрепят 

с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинския съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 12 общински съветника. 

 

 

 



Мандат 2011 – 2015 г. 

Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 04.09.2014 г. 

 

 19 

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 даване на разрешение за изработване на проект за 

ПУП план за застрояване за имот  011131 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне 

на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване": 

1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА” 
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА отсъства 

8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ отсъства 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ отсъства 

17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”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  № 101 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - план за застрояване за имот № 011131 по КВС на землище с. Илаков рът за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно 

застрояване”  

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от 

Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на: 

1.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 011131 по КВС на 

землище с. Илаков рът за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско 

свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм; 

1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 011131 по КВС на 

землище с. Илаков рът, заедно с план схемата за електрификация. 

1.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 011131 по КВС на землище 

с. Илаков рът, заедно с план схемата за водоснабдяване. 
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2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот № 011131 по КВС на землище с. Илаков рът за определяне на 

ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” и 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на елементите на 

техническата инфраструктура. 

3. Дава съгласие за ситуационна корекция на част от имот № 00153 с НТП „Полски 

път”, имот № 011202 с НТП „Храсти” и имот № 011085 с НТП „Нива”, и трите 

собственост на община Елена, за осигуряване на транспортен достъп до имоти с № № 

011070, 011136, 011137 и 011131 по КВС на землище с. Илаков рът. Начина на трайно 

ползване на имотите се запазва. 

4. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за Ел и ВиК трасета (в КВС и в урбанизирана територия), има силата на 

предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до 

влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи. 

5. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на  

Илияна Здравкова Йорданова, гр. София, бул. „Черни връх” № 26, вх. „А”, ет. 5, ап. 

16, за имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларен план 

за Ел и ВиК захранване на имота.  

 

ПО ДЕСЕТА 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 

формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под 

минималния брой ученици за учебната 2014 / 2015 година и осигуряване на допълнителни 

средства, извън определените по единните разходни стандарти. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под 

минималния брой ученици за учебната 2014 / 2015 година и осигуряване на допълнителни 

средства, извън определените по единните разходни стандарти, като уточни, че съгласно 

чл.11 от Наредба № 7 / 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, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10, 

както и при формиране на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. 

Такива изключения се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 

разходни стандарти за съответната дейност. Поради постъпили промени в броя на 

учениците в класовете на ОУ „Отец Паисий“ с.Константин помоли да се извърши следната 

корекция в т.1.3 от проекта за решение -  да се допълни една паралелка І клас с 10 

ученици, паралелка ІV клас от 12 ученици- стават 11 ученици, паралелка VI клас от 13 

ученици- стават 12 ученици. 

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 02.09.2014 г. от 17.00 часа предложението за формиране на паралелки в 

училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой 

ученици за учебната 2014 / 2015 година и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти, като го подкрепят с 5 гласа „за”, 

„против”- няма, „въздържали се”- няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинската съветничка г-жа Росинка Георгиева. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за формиране на паралелки в училищата на територията на 

община Елена по изключение под минималния брой ученици за учебната 2014 / 2015 

година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по 

изключение под минималния брой ученици за учебната 2014 / 2015 година и 

осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни 

стандарти 

 

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 и чл.11 от Наредба № 7 / 

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. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на общината 

за обезпечаване на учебния процес в общинските училища чрез формиране на 

паралелки с брой на учениците под минималния, определен в Наредба № 7 / 

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, както следва: 

1.1. За СОУ „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, община Елена: 

 една паралелка IХ клас (непрофилирано обучение) с 13 ученици; 

 една паралелка Х клас (непрофилирано обучение) с 11 ученици; 

 една паралелка ХІ клас (природо-математически профил) с 14 ученици. 

1.2. За ОУ „Отец Паисий” - с. Майско, община Елена 

 една паралелка VI клас с 16 ученици; 

 една паралелка VII клас с 14 ученици; 

 една паралелка VІІІ клас с 13 ученици. 

1.3. За ОУ „Отец Паисий” - с. Константин, община Елена 

 една паралелка І клас с 10 ученици; 

 една паралелка ІІІ клас с 13 ученици; 

 една паралелка ІV клас с 11 ученици; 

 една паралелка V клас с 15 ученици; 

 една паралелка VІ клас с 12 ученици; 

 една паралелка VІІ клас с 13 ученици. 

1.4. За ОУ „Христо Ботев” - с. Беброво, община Елена 

 една слята паралелка ІІ и ІV клас с 12 ученици. 
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2. Размера на допълнителните средства да бъде определен на база броя на учениците 

от информационната система „Админ” на Министерството на образованието и 

науката  към 01.10.20141 г. и 01.01.2015 г., размера на единния разходен стандарт 

за един ученик и при условията на чл. 11, ал.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. 

3. Възлага на кмета на общината осигуряването на допълнителните средства по т.2 

от настоящето решение. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 

формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014/2015 

г. в ОУ "Христо Ботев" с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014/2015 

г. в ОУ "Христо Ботев" с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти. 

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 02.09.2014 г. от 17.00 часа предложението за формиране на самостоятелни 

паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014/2015 г. в ОУ "Христо Ботев" с. 

Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти, като го подкрепят с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата влиза общинската съветничка г-жа Росинка Георгиева. 

Залата напуска общинския съветник г-н Сашо Топалов. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 

ученици през учебната 2014/2015 г. в ОУ "Христо Ботев" с.Беброво и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 103 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Формиране на слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 

2014 / 2015 г. в ОУ „Христо Ботев“ - с. Беброво и осигуряване на допълнителни 

средства, извън определените по единните разходни стандарти 

 

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 и чл.11а от Наредба № 7 / 

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   
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на 

общината за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Христо Ботев“ - с.Беброво, 

община Елена, чрез формиране на слети паралелки с по-малко от 10 ученици 

през учебната 2014 / 2015 г., както следва: 

- една паралелка I и III клас с 5 ученици; 

- една паралелка V и VIII клас със 7 ученици; 

- една паралелка VI и VII клас с 9 ученици. 

2. Размера на допълнителните средства да бъде определен на база броя на 

учениците от информационната система „Админ” на Министерството на 

образованието и науката към 01.10.20141 г. и 01.01.2015 г., размера на единния 

разходен стандарт за един ученик и при условията на чл. 11, ал.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. 

3. Възлага на кмета на общината да внесе мотивирано искане до началника на 

Регионалния инспекторат по образованието - гр.Велико Търново за 

формиране на слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014 / 

2015 г. в ОУ „Христо Ботев“ - с.Беброво, община Елена съгласно т.1, както и 

осигуряването на допълнителните средства по т.2 от настоящето решение. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА 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 

формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014/ 

2015 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014 / 

2015 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти, като уточни, че поради постъпили 

промени в броя на учениците в I клас на ОУ „Отец Паисий“ с.Константин, в т.1 от проекта 

за решение  следва да отпадне  една паралелка І клас с 9 ученици. 

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 02.09.2014 г. от 17.00 часа предложението за формиране на самостоятелни 

паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2014 / 2015 г. в ОУ "Отец Паисий" с. 

Константин и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти, като го подкрепят с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 

няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 11 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 

ученици през учебната 2014 / 2015 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104 / 04.09.2014 г. 

 

Относно: Формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през 

учебната 2014 / 2015 г. в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти 

 

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 и чл.11а от Наредба № 7 / 

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. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на 

общината за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Отец Паисий“ - с. 

Константин, община Елена, чрез формиране на самостоятелни паралелки с по-

малко от 10 ученици през учебната 2014 / 2015 г., както следва: 

 една паралелка II клас с 8 ученици; 

 една паралелка VIII клас с 8 ученици. 

2. Размера на допълнителните средства да бъде определен на база броя на 

учениците от информационната система „Админ” на Министерството на 

образованието и науката към 01.10.20141 г. и 01.01.2015 г., размера на единния 

разходен стандарт за един ученик и при условията на чл. 11, ал.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. 

3. Възлага на кмета на общината да внесе мотивирано искане до началника на 

Регионалния инспекторат по образованието - гр. Велико Търново за 

формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици през 

учебната 2014 / 2015 г. в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин, община Елена 

съгласно т.1, както и осигуряването на допълнителните средства по т.2 от 

настоящето решение. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н 

Валентин Гуцов 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.  
 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на                                                        

Общински съвет ЕЛЕНА  

 

Изготвил протокола:  

Станислава Кабакова  

Гл.специалист ОбС 


