
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - Е Л Е Н А 
5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24,                e-mail:ob_savet@elena.vali.bg  
тел./факс (06151) 25-57 
 

 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 10 
 

Днес 26.09.2003 г. от 11.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 
проведе извънредно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на 
заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17, като отсъстваха д-р 
Иван Иванов, инж.Георги Аргиров и Хасан Хасанов. От Общинска администрация 
участие взеха:  кмета на общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета  инж. Иван 
Маринов, секретаря на общината Анета Ламбурова, Христо Захариев – началник 
отдел “Образование, култура, здравни и социални дейности”, Фейзула Мехмедов – 
кмет на кметство Константин, Стефан Няголов – кмет на кметство Беброво, Ширин 
Хашимова-кмет на кметство Майско и Марин Маринов –кметски наместник с.Костел. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска, след като  
констатира необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл.27, ал.2 от 
ЗМСМА откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 12 
общински съветника.  

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

 
 

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

1.Предложение относно сформиране на паралелки под определения минимум 
в Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно избиране на заместник кмет на Община Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжността 

кметове на кметства. 
Вн.:Кмета на общината 

 
 

Председателят на Общински съвет призова общинските съветници за 
изразяване на мнения по внесения Проект за дневен ред. 

Такива не постъпиха. 
 В залата присъстват 12 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване внесения Проекта за дневен ред: 
 “ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване бе приет следния 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1.Предложение относно сформиране на паралелки под определения минимум 
в Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г. 

Вн.:Кмета на общината 
2.Предложение относно избиране на заместник кмет на Община Елена. 

Вн.:Кмета на общината 
3.Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжността 

кметове на кметства. 
Вн.:Кмета на общината 

 
 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна накратко присъстващите с 
предложението за сформиране на паралелки под определения минимум в Наредба 
№7 на МОН от 29.12.2000 г. като допълни, че става въпрос само за ОУ “Христо 
Ботев” с.Беброво. 
 Дадена бе думата за изказване на мнения. 
 Такива не постъпиха. 
 В залата присъстват 12 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
сформиране на паралелки под определения минимум в Наредба №7 на МОН от 
29.12.2000 г.: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №68/26.09.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Сформиране на паралелки под определения минимум в 
Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г. 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7 на МОН 

от 29.12.2000 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие за сформиране на паралелки под определения норматив на 
Наредба №7 в ОУ “Христо Ботев” с.Беброво, както следва: 

- по една паралелка от І до VІІІ клас при минимум 10 ученика в клас. 
 
 



 3

Протокол №10 от заседание  на Общински съвет – Елена, проведено на 26.09.2003 г. 
 
 
 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска изрази мнение, че 
предложението за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община 
Елена се внася, във връзка с предстоящите местни избори на 26 октомври, тъй като 
инж.Дилян Млъзев е регистриран за кандидат за кмет втори мандат. Г-жа Лаловска 
обяви, че изборът ще бъде таен. 

Д-р Лаловска призова 3-членната постоянната комисия по тайния избор в 
състав -Йордан Минчев – председател  и Красимир Николов – член да влязат в 
правомощията си, като уточни, че на мястото на другия член на комисията г-н Хасан 
Хасанов, който отсъства, общинските съветници да предложат друг. 

В залата влезе общинският съветник инж.Иван Генов. В залата присъстват 13 
общински съветника. 

Дадена бе думата на: 
Сашо Топалов – общински съветник. Предлагам в състава на комисията по тайния 
избор да бъде г-н Петър Ваков. 
 Други предложения не бяха направени. Присъстват 13 общински съветника. 
 Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване в състава на комисията по 
тайния избор на мястото на г-н Хасан Хасанов да влезе общинския съветник Петър 
Ваков: 
 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 
В залата влезе общинският съветник д-р Нина Титева. В залата присъстват 14 

общински съветника. 
Дадена бе думата на председателя на комисията по тайния избор г-н Йордан 

Минчев, който разясни регламента на гласуване – изборът на заместник кмет на 
Община Елена ще се проведе чрез бюлетина, която ще се поставя в плик и 
съответно ще се пуска в урна.  
 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска обяви процедура на 
гласуване. 

 
След проведения таен избор комисия в състав: 
Йордан Минчев – председател 
Красимир Николов – член 
Петър Ваков – член 

състави протокол и бяха обявени следните резултати: 
 
 Гласували   - 14 общински съветника 
 “ЗА”    - 13 общински съветника 
 “ПРОТИВ”   -  1 общински съветник 
 
 След обявяване на резултата от проведения таен вот ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА взема следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №69/26.09.2003 г. 
 
  

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 
Община Елена 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.4 и чл.39, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.47, ал.3 

от ЗМИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Избира за заместник кмет на Община Елена до встъпване в длъжност на 
новоизбрания кмет АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА с ЕГН – 6412191418- 
секретар на Община Елена. 

 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска разясни, че 

предложенията за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметствата 
Константин, Майско и Беброво, както и за кметство Каменари са внесени във връзка 
с предстоящите местни избори през м. октомври, тъй като сегашните кметове на 
кметствата са регистрирани за кандидат-кметове. Д-р Лаловска уточни, че за 
кметство Каменари с промените в чл.16, т.1 и §2, ал.1 в ПЗР от ЗАТУРБ село 
Каменари възстанови статута си на кметство. 

Дадена бе думата за изказване на мнения на: 
Сашо Топалов – общински съветник. Има ли постъпили други молби в Общински 
съвет  за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство. 
 Д-р Даниела Лаловска отговори, че в Общински съвет има постъпила една 
молба за с.Майско. 

Г-н Дилян Млъзев допълни, че в Общинската администрация има общо три 
молби за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Майско, за другите кметства  
са постъпили  по една такава. 
 Други мнения не постъпиха. В залата присъстват 14 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
Беброво: 
 

“ЗА” – 14, “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 №70/26.09.2003 г. 
 
 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Беброво 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.47, ал.3 от ЗМИ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Беброво до 
встъпване в длъжност на новоизбрания кмет АНКА ТОДОРОВА КОСТОВА с ЕГН 
5907291419 – секретар на кметството. 
 

По внесеното предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Константин не постъпиха възражения. В залата присъстват 14 общински 
съветника. 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
Константин: 
 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №71/26.09.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Константин 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.47, ал.3 от ЗМИ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
 

 1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Константин 
до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет БЕДРИЕ КЯЗИМОВА ЕМИНОВА с 
ЕГН 5909118233 – секретар на кметството. 
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По внесеното предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Каменари не постъпиха възражения. В залата присъстват 14 общински 
съветника. 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
Каменари: 
 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №72/26.09.2003 г. 
 
 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Каменари 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.47, ал.3 от ЗМИ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Каменари до 
встъпване в длъжност на новоизбрания кмет ЮСЕИН ШАБАНОВ САЛИЕВ с ЕГН 
8109031485. 
 

По внесеното предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Майско г-н Сашо Топалов изрази мнение, че желае да бъде запознат с 
останалите молби, постъпили в Общинската администрация. 

Г-н Млъзев запозна присъстващите с подадените  три молби за временно 
изпълняващ длъжността кмет на кметство Майско : на Росица Михова, Сийка 
Николова и Пламен Илиев. 

Дадена бе думата на:  
Сашо Топалов – общински съветник . Предлагам за временно изпълняващ 
длъжността кмет на кметство Майско да бъде Сийка Кирилова Николова. 
Красимир Николов – общински съветник. Бих подкрепил предложението на кмета на 
общината, временно изпълняващ длъжността кмет на Майско да бъде Росица 
Михова, тъй като тя е на Майско от 10 години и добре познава хората. Това е моето 
мнение. 
 Г-н Сашо Топалов оттегли предложението си за Сийка Кирилова Николова да 
бъде временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Майско. 
 Други мнения не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
Майско: 
 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №73/26.09.2003 г. 
 
 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Майско 
 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.47, ал.3 от ЗМИ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
 1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Майско до 
встъпване в длъжност на новоизбрания кмет РОСИЦА СТОЯНОВА МИХОВА с ЕГН 
5708081410. 
 
 

Поради изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 11.30 часа. 
 Препис от протокола се изпраща на Областен управител –Велико Търново и 
Районна прокуратура - Елена за сведение. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
 /д-р Д.Лаловска/ 

 
 
Изготвил протокола 
Технически сътрудник: 

   /Б.Лазарова/ 
 
 


