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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 1  
 

Днес 13 септември 2018 г. от 14:15 часа в Заседателната зала № 211 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, 

секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-н Христо Захариев – директор на 

дирекция „ФПХД“. 

Присъстваха директорите на СУ „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена,           

НУ „Иларион Макариополски“ - гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” - с. Константин и            

ОУ „Христо Ботев” - с. Беброво.   

Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, 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 Общинският 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 допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които 

община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно формиране на паралелки в училищата на територията 

на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за 

учебната 2018 / 2019 година и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-

малко от 10 ученици през учебната 2018 / 2019 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и 

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

определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 

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

След проведеното гласуване бе приет следния   
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които 

община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно формиране на паралелки в училищата на територията 

на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за 

учебната 2018 / 2019 година и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-

малко от 10 ученици през учебната 2018 / 2019 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и 

ОУ "Христо Ботев" с. Беброво 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 Стоян Златев 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 през 2018 г. в частта "Имоти, които община Елена има намерение да 

продаде на лица, определени в закон". 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

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

собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които община Елена има намерение да 

продаде на лица, определени в закон". 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 11.09.2018 г. от 

17.00 часа предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон", като след проведените разисквания 

подкрепиха предложението 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 Стоян Златев 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 през 2018 г. в частта "Имоти, които 

община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон": 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 
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11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 123 / 13.09.2018 г. 

 

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

общинска собственост през 2018 г. в частта „Имоти, които община Елена има 

намерение да продаде на лица, определени в закон“ 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 8, ал. 9  от Закона за 

общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 

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

собственост в община Елена през 2018 г., приета с Решение № 4 / 25.01.2018 г. на 

Общински съвет Елена в частта: „Имоти, които община Елена има намерение да 

продаде на лица, определени в закон”, със следния имот, частна общинска 

собственост:  

Застроен УПИ ІХ, кв. 5 по плана на с. Илаков рът, община Елена, с площ 1 250 

кв.м., ведно с построената в него масивна едноетажна сграда – „Баня“ със 

застроена площ от 50.50 кв.м., съставляваща южната част равна на 24.13% от 

сграда с РЗП 209.24 кв., при граници: път; УПИ VІІ - „За спортна площадка“; 

терен за озеленяване, УПИ Х – „За поща, тото“; терен за озеленяване. Имотът е 

актуван като частна общинска собственост с АОС № 855 / 19.03.2014 г., вписан в 

Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 355, акт № 10, том 2  

на 20.03.2014 г. 

2. Иницииращата страна за ликвидиране на съсобствеността следва да възложи за 

своя сметка изготвянето на пазарна оценка от лицензиран независим оценител. 

Същата да бъде внесена за одобрение от Общински съвет Елена в съответствие с 

чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев 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 и слети паралелки за учебната 2018 / 2019 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 и слети паралелки за учебната 2018 / 2019 

година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти, като уточни, че след внасяне на предложението са настъпили 

промени с числеността на учениците и помоли за следната корекция в проекта за 

решение. В 1.1 За СУ „Иван Николов Момчилов“ – гр. Елена, една паралелка V „б“ 

клас със 17 ученици да отпадне, тъй като има още един записан ученик. Една паралелка 

VIII „б“ клас (професионална – ГЛС „техник-лесовъд) от 13 ученици да станат 12 

ученици. Една паралелка VIII „в“ клас (професионална – ресторантьор) от 13 ученици 

да станат 12 ученици.  

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

11.09.2018 г. от 16.30 часа предложението за формиране на паралелки в училищата на 

територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети 

паралелки за учебната 2018 / 2019 година и осигуряване на допълнителни средства, 

извън определените по единните разходни стандарти, като след проведените 

разисквания подкрепиха предложението 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 Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за формиране на паралелки в училищата на територията на 

община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за 

учебната 2018 / 2019 година и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 124 / 13.09.2018 г. 

 

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

по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната  

2018 / 2019 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. 68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, 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 общинските училища чрез 

формиране на паралелки за учебната 2018 / 2019 г. с брой на учениците под 

минималния, определен в Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, както следва: 

1.1. За СУ „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена: 

- една паралелка ІV клас с 13 ученици; 

- една паралелка VIII„б“ клас (професионална – ГЛС „техник - лесовъд) с 12 

ученици; 

- една паралелка VIII„в“ клас (професионална – ресторантьор) с 12 ученици; 

- една паралелка X„б“ клас (професионална) с 13 ученици 

1.2. За НУ „Иларион Макариополски” - гр. Елена: 

- една паралелка І клас с 10 ученици; 

1.3. За ОбУ „Отец Паисий” - с. Майско, община Елена 

- една паралелка І  клас с 14 ученици;  

- една паралелка ІV  клас с 15 ученици; 

- една паралелка V клас с 16 ученици. 

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

- една слята паралелка І-ІІІ клас с 10 ученици;  

- една слята паралелка ІІ-ІV клас с 11 ученици; 

- една слята паралелка VI-VІI клас с 12 ученици. 

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

- една слята паралелка І и ІII клас с 10 ученици. 

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

учениците от информационната система „Админ” на Министерството на 

образованието и науката  към 01.10.2018 г. и 01.01.2019 г., размера на единния 

разходен стандарт за един ученик и при условията на чл. 68, ал. 4 от Наредбата 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

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

т.2 от настоящето решение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

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

учебната 2018 / 2019 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и ОУ "Христо Ботев"            

с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти. 

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

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

учебната 2018 / 2019 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и ОУ "Христо Ботев"            

с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

11.09.2018 г. от 16.30 часа предложението за формиране на самостоятелни или слети 

паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2018 / 2019 г. в ОУ "Отец Паисий" с. 

Константин и ОУ "Христо Ботев" с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, 

извън определените по единните разходни стандарти, като след проведените 

разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, 

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

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-

малко от 10 ученици през учебната 2018 / 2019 г. в ОУ "Отец Паисий" с. Константин и 

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

определените по единните разходни стандарти: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 125 / 13.09.2018 г. 

 

Относно: Формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 

ученици през учебната 2018 / 2019 г. в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин и 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. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 

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

общината за обезпечаване на учебния процес чрез формиране на две 

самостоятелни и две слети паралелки с по-малко от 10 ученици през 

учебната 2018 / 2019 г., както следва: 

1.1. В ОУ„Отец Паисий” - с. Константин: 

- една маломерна паралелка V клас с 8 ученици. 

1.2. В ОУ „Христо Ботев“ - с. Беброво: 

- една слята маломерна паралелка ІI - ІV клас с 9 ученици; 

- една слята маломерна паралелка V - VI клас с 8 ученици; 

- една маломерна паралелка VII клас с 5 ученици. 
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2. Размерът на допълнителните средства да бъде определен на база броя на 

учениците от информационната система „Админ” на Министерството на 

образованието и науката към 01.10.2018 г. и 01.01.2019 г., размера на 

единния разходен стандарт за един ученик и при условията на чл. 68, ал. 4 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

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

Регионалното управление на образованието - гр. Велико Търново за 

формиране на две самостоятелни паралелки и една слята с по-малко от 10 

ученици през учебната 2018 / 2019 г. в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин и 

ОУ „Христо Ботев“ - с. Беброво, съгласно т. 1, както и осигуряването на 

допълнителните средства по т. 2 от настоящето решение. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 14:45 ч. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст.експерт“АТО на ОбС 


