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П Р О Т О К О Л  

 

№ 2  

 

Днес 14 ноември 2019 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 13 общински съветника.  

От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община 

Елена, г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, г-н Драгомир Цанев- 

юрисконсулт на община Елена. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стоян 

Комитов – кмет на кметство с. Константин, г-жа Зоя Ангелова – кмет на кметство               

с. Майско, г-н Стефан Иванов – кметски наместник с. Палици, г-н Стефан Котуков – 

кметски наместник с. Буйновци, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник с. Илаков рът,              

г-жа Стела Михайлова – кметски наместник с. Каменари, г-жа Сийка Николова – кметски 

наместник с. Марян, г-н Стоян Вараджаков – кметски наместник с. Руховци, г-жа Росица 

Стефанова – кметски наместник с. Тодювци, г-н Румен Стойков - кметски наместник        

с. Яковци, г-жа Севжан Османова – кметски наместник с. Бойковци, г-жа Стефка Христова 

кметски наместник с. Гърдевци, г-жа Донка Златева – кметски наместник с. Костел,          

г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с. Мийковци. 

На заседанието присъства г-н Иван Иванов – управител на „Елена автотранспорт“ 

ЕООД гр. Елена. 

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 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 промени в структурата на общинската администрация. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно предоставяне на средства по бюджета на СУ "Иван Н. 

Момчилов" - гр. Елена по формата на целеви заем за покриване на дължимо плащане за 

доставка на дървесни пелети за отоплителен сезон 2019 / 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 4 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за освобождаване от длъжност на 

досегашния и избор на нов управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена. 
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Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред на: 

Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам точката за освобождаване и избиране на 

нов управител на „Елена автотранспорт“ да не бъде включена в дневния ред на днешното 

заседание. Мисля, че е много прибързано. Нека се сформират Постоянните комисии към 

Общинския съвет, за да може предложението да си мине първо през обсъждане от 

комисиите и тогава да бъде внесено за разглеждане от Общинския съвет. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми дами 

и господа общински съветници. Поддържам предложението си с мотив, че финансово-

икономическото състояние на дружеството е доста незавидно. Действията на управителя 

през последните месеци водят до влошаване дейността на дружеството. В следствие на 

тези действия, по неофициална информация, води до напрежения сред персонала. Нека 

Общинския съвет да не отлага, а да се произнесе по внесеното от мен предложение. В края 

на предходния мандат на заседание на Постоянните комисии бе поставен този проблем, 

като тогавашните общински съветници решиха новия Общински съвет да вземе решение. 

Приемането на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и сформирането на 

Постоянните комисии ще стане през месец декември, време през което могат да станат 

необратими последствия от действията на управителя. Поддържам внесеното от мен 

предложение. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Присъединявам се към позицията на Симеон Кънчев 

и си мисля, че от самото начало не трябва да тръгваме по този път. Не са чак толкова 

фрапиращи финансовите резултати на дружеството. През годините винаги сме се отнасяли 

сериозно към проблемите и дейността на дружеството, и винаги сме работили единодушно 

за да върви работата. Нека се направи финансов одит, както сте предложили г-н Млъзев. 

Призоваваме Ви да стигнем до консенсус и компромис. Имам лична позиция от шест 

години наблюдавам мениджмънта на управителя. Няма задкулисия. Голям 

професионалист е. Не че го защитавам. Той е Ваш човек, по ваше предложение бе избран 

за управител на дружеството. Прибързано ще е решението ни. Рискуваме да загубим още 

едно общинско дружество. В годините винаги сме намирали общ език, както помежду си 

така и с Вас г-н Млъзев. Моля ви нека не избързваме колеги общински съветници с това 

решение. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Да, предложението за Иван Любенов, за управител 

на „Елена автотранспорт“ беше наше, така е. Много следва да говорим за дружеството. Аз 

съм „за“ предложението да бъде включено в дневния ред на днешното заседание и 

решението да бъде прието.  

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

постъпилото предложение като т. 4 проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за освобождаване от длъжност на досегашния и избор на нов управител на 

„Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена: 

“ЗА” – 8,  “ПРОТИВ” – 5,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 8,  “ПРОТИВ” – 5,  “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 промени в структурата на общинската администрация. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно предоставяне на средства по бюджета на СУ "Иван Н. 

Момчилов" - гр. Елена по формата на целеви заем за покриване на дължимо плащане за 

доставка на дървесни пелети за отоплителен сезон 2019 / 2020 г. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно освобождаване от длъжност на досегашния и избор на нов 

управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена. 

                                                                                                               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 промени 

в структурата на общинската администрация. 

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

промени в структурата на общинската администрация, като помоли да бъде коригирана 

допуснатата техническа грешка в проекта за решение, а именно да отпадне текста: „и 

дейностите към нея“. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: В така направеното предложение става ясно за 

извършеното преобразуване на длъжностите от кмет в кметски наместник, но по какъв 

критерий е разпределението на щатните бройки не е ясно. В предложението следваше да 

има информация за населението и обхвата на селищата. С цел по-голяма яснота. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Ще отговоря на г-н Кънчев. Според количеството 

хляб, който разкарваш по селата. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: По-сериозно с тези неща. Има логика. На Средни 

колиби кметския наместник на 0,75 бр. Не е заяждане, нека се помисли по-сериозно. Освен 

население и територия, следва да се съобрази и с туристическите обекти, които 

функционират там, защото има административно обслужване на гостите. Трябва да сме 

справедливи и да вземем обективно решение за числеността. Село Каменари – 1 населено 

място, село Чакали – 1 населено място. Аз предлагам г-н председател, като изберем 

съставите на Постоянните комисии към Общинския съвет и приемем новия Правилник за  

дейността на Общинския съвет, още веднъж да обсъдим задълбочено този въпрос. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Колко е правилно щатното разпределение, колко 

не. За някое населено място имате ли конкретно предложение? Да отлагаме разглеждането 

на предложенията, до кога? Каменари беше кметство, сега се преобразува в 

наместничество и затова кметския наместник е на 1 щатна бройка. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Мисля, че бях достатъчно ясен. След, като изберем 

съставите на Постоянните комисии към Общинския да обсъдим отново този въпрос. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми дами 

и господа общински съветници. Първо ще отговоря на г-н Кънчев. Не сме 90-те години, в 

интернет има актуална информация към септември 2019 г. за население и обхват на 

населените места в общината. Към г-н Топалов. Промените, които предлагам в 

структурата на общинска администрация произтичат от промените, които бяха направени 

в законодателството. Съгласен съм да се направи задълбочен анализ и да се види дали да 

се увеличат или намалят щатните бройки. Това което предлагам са действащите до 

момента щатни бройки, за които има разчетени средства от бюджета за тази година. 

Имаме кметски наместници, навършили пенсионна възраст. По тези села ще бъдат 

направени събрания, на които жителите да си изберат кметовете, като същите също могат 

да участват в гласуването. Отново ще кажа, решението се налага да бъде взето единствено 

поради настъпилите промени в законодателството. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Благодаря, че приехте, моето предложение за по-

конкретен и обстоен анализ. Бях решил за гласувам против промените в структурата, но 

промених позицията си и ще подкрепя предложението. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за промени в структурата на общинската администрация: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 / 14.11.2019 г. 

 

Относно: Промени в структурата на общинската администрация  

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 16 от Закона за административно-

териториалното устройство на Република България, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 

Променя структурата на общинската администрация, считано от 28 октомври 2019 

г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение. 

 

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 

предоставяне на средства по бюджета на СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена по формата 

на целеви заем за покриване на дължимо плащане за доставка на дървесни пелети за 

отоплителен сезон 2019 / 2020 г. 

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

предоставяне на средства по бюджета на СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена по формата 

на целеви заем за покриване на дължимо плащане за доставка на дървесни пелети за 

отоплителен сезон 2019 / 2020 г. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 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 предоставяне на средства по бюджета на СУ "Иван 

Н. Момчилов" - гр. Елена по формата на целеви заем за покриване на дължимо плащане за 

доставка на дървесни пелети за отоплителен сезон 2019 / 2020 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”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  № 4 / 14.11.2019 г. 

 

Относно: Предоставяне на средства по бюджета на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. 

Елена под формата на заем за покриване на дължимо плащане за доставка на 

дървесни пелети за отоплителен сезон 2019/ 2020 г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 282, ал. 24, т. 3 и чл. 294, т. 3 

от Закона за предучилищното и училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
1. Предоставя средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета 

на община Елена за 2019 г. в размер на 46 000 лв. по бюджета на СУ „Иван Н. 

Момчилов“ - гр. Елена за 2019 г. под формата на целеви заем, за покриване на 

дължимо плащане за доставка на дървесни пелети за отоплителен сезон 2019 / 2020 

г.; 

2. Средствата по т. 1 да бъдат използвани единствено за целта, за която са 

предоставени. В противен случай същите да се удържат служебно от бюджета на 

второстепенния разпоредител за 2019 г., за сметка на субсидията за държавно 

делегираната дейност; 
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3. Определя срок за възстановяване на предоставените средства в пълния им размер 

за сметка на бюджета на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена  за 2020 г., а именно 

не по-късно от 31.05.2020 г. 

4. Плащанията по възстановяване на предоставените средства да се извършват на 

месечни траншове, до 25-то число на всеки месец до пълното издължаване, но не 

по-малко от 20 % от общата сума месечно; 

5. Възлага на кмета на община Елена предоставянето на средствата, както и 

контрола по тяхното изразходване и възстановяване, в съответствие с чл. 11,       

ал. 13 от Закона за публичните финанси и чл. 256, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

6. В случай на невъзстановяване на средствата в определения срок, същите да се 

удържат служебно, за сметка на субсидията за държавно делегираната дейност, от 

първото плащане, следващо изтичането на срока. 

 

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 

определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и 

кметовете на кметства в община Елена. 

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

определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и 

кметовете на кметства в община Елена, като уточни, че в предложението са запазени 

досегашните размери на възнаграждения. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметства 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  № 5 / 14.11.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметства в община Елена 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметствата в община Елена, считано от 05.11.2019 г., както 

следва: 

1. На кмета на община Елена – 2 075 лв. 
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2. На кметовете на кметства: 

    2.1. На кмета на кметство Константин – 950 лв. 

    2.2. На кмета на кметство Майско – 950 лв. 

    2.3. На кмета на кметство Беброво – 870 лв. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 

освобождаване от длъжност на досегашния и избор на нов управител на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД гр. Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запознае присъстващите с предложението 

за освобождаване от длъжност на досегашния и избор на нов управител на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД гр. Елена, като уточни, че г-н Кондаков е възпрепятстван да вземе 

участие в заседанието на Общинския съвет и за това не присъства в залата. Приема да 

поеме поста управител, само за да помогне на Дружеството, а не е имал желание да заема 

поста.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Г-н Кондаков има ли представен 

оздравителен план за дейността на Дружеството?  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаема         

г-жо Пеева, уважаеми дами и господа общински съветници. Аз не разбирам смисъла на 

този въпрос, но все пак ще отговоря. Няма такъв оздравителен план и няма как да има 

оздравителен план от човек, който е извън дружеството от две, три години, и няма 

нужната информация за да представи такъв план. Общинския съвет не е на 100% наясно 

със състоянието на дружеството. Именно поради тази причина съм поискал от Вас 

възлагане на пълен финансов одит. Паралелно с този финансов одит или след неговото 

приключване би могло да се изготви оздравителен план, ако това е смисъла на вашето 

предложение. Нямам против да се запише в проекта за решение. Новоизбрания Управител 

да представи оздравителен план за дружеството. Ако това имате в предвид, аз не се 

съпротивлявам. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Нямам идея за това, просто питам, тъй 

като разбирам, че причината за смяната на настоящия управител е невъзможността му да 

се справя с проблемите на дружеството. И въпросът ми беше в тази посока. Предлагания 

от Вас нов управител има ли идея как ще се справя с дейността занапред. Защото само ако 

сменяме един човек, само за да бъде сменен човека, мисля, че няма смисъл. В тази посока 

ми беше въпроса. Нямам конкретно предложение да бъде изготвян такъв оздравителен 

план. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Новия управител по обективни причини отсъства, но 

стария е тук. Коректно и уважително е да го изслушаме, ако приемате и ако той няма нищо 

против разбира се. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Иван Иванов – управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД: Уважаеми господин 

председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове и кметски 

наместници. Ще бъда максимално кратък. Искам да кажа няколко думи. Преди 6 години 

приех общинското транспортно дружество с лошо съотношение между пасивите и 

активите. От там насетне много работихме. Няколко думи по предложението на                 

г-н Млъзев. По отношение на уводната част искам да кажа няколко думи, които да изяснят 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 14.11.2019 г. 

 

 8 

нашите взаимоотношения. Аз като управител, г-н кмета и Общинския съвет. Не е вярно 

твърдението, че не съм полагал усилия за оптимизация на разходите. От самото начало до 

ден днешен сме работили да оптимизираме разходите. През тези 6 години имаше само 

едностранна кореспонденция. Само от мен до кмета, респективно всичко е било с копие до 

председателя на Общинския съвет, съответно становища и отговори, няма. В предишни 

писма съм писал, че отлагане на проблемите в годините доведе до тяхното задълбочаване, 

което поддържам и към настоящия момент. Какво искам да Ви кажа в уводната част на 

предложението по думите на г-н кмета за така наречените сигнали, който са недоказани, 

принципно се наричат клевета. Г-н кмета в своето предложение би трябвало да наблегне 

на активите и пасивите, които са един конгломерат и вървят заедно. В момента има едно 

залитане. Нека аз да кажа за 6 години дружеството какви активи е придобило. За шест 

години дружеството изплати задължение за гориво на стойност 25 хил.лв. Пенсионирани 

бяха 10 човека на които бяха изплатени всички обезщетения. Тия хора не бяха освободени 

от мен, както се случва в други сектори предварително за да спестя разходи, а им бяха 

изплатени всички обезщетения. С помощта на Общинския съвет закупихме 3 броя 

автобуси с парите от приватизационната продажба. Поради икономическата необходимост 

и с устното съгласие на господата, които стоят пред мен, Иван Любенов закупи още три 

автобуса. За тия 6 години беше изграден и сервиз по съвременен образец. За тия 6 години 

заварен пасив от 38 хил. лв. се олихви с едни излишни лихви. За това време правех 

предложения до кмета и Общинския съвет за тръгване в посока този пасив към НАП да 

бъде погасяван. През тези 6 години в еленския край транспорта нямаше сътресения. 

Редица обстоятелства, които не искам да коментирам сега с Вас забавиха нещата да се 

случат. Няколко важни неща които занапред трябва да се случат, за да може дружеството 

да продължи дейността си без значение дали аз или някой друг ще е управител. Проблема 

с пасива към НАП не търпи отлагане. Инвестиционната политика с транспортни средства. 

Стопанисването и експлоатацията на активите. Преразглеждане на транспортната схема в 

общината. Проблема с незаконните превозвачи. Ако тези въпроси не се решат или поне не 

се тръгне към решаването им, с какъвто и мениджмънт ще се подходи надали ще се 

подобри дейността на дружеството. Благодаря Ви, че ме изслушахте. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Отново Ви призовавам да помислим, да не 

прибързваме. Наблюдавал съм дейността. Сега, влошаване на финансово-икономическите 

показатели – да те са неизбежни. Всеки има право на позиция, аз изразявам моята. Едва ли 

с тази промяна нещата ще се решат. Аз съм песимист. Ще бъда деликатен. Познавам и 

двамата и Благой Кондаков и Иван Любенов. През тези 6 години пред Иван Любенов 

имаше доста перипетии. Не че съм му адвокат. Ще поставя нещата така. Да не стане така, 

че на тази тема да си говорим на по-късен етап със съжаление за това, което сме решили 

така днес. Не случайно апелирам не за компромис, а за отсрочка. Да видим нещата, да ги 

преразгледаме. Мисля че има шанс за развитие на нещата. Ще си позволя да споделя. На 

времето управител бе Костадин Господинов и спирам до тук, за да не казвам, защо той се 

отказа да бъде управител. Като че ли нещата се повтарят. Тук дори нещата не са 

политически. Аз мисля, че има шанс с едно оперативно управление да се помогне на 

„Елена автотранспорт“. Призовавам Ви, въпреки че знам, че сте го решили вече, защото то 

ще си покаже при гласуването, но правя опит приятелски да помислим и да не вземаме 

това решение. Защото мисля, че така се правят нещата с разум, разбиране и диалог. Да не 

изтърваме и това общинско дружество, както добре знаете се стекоха нещата през 2010 

година. Тук стана дума за оздравителен план. Иван е оздравителния план и Ви призовавам 

да не го освобождаваме. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. 

За мен Иван Любенов имаше своя шанс преди да започне предизборната кампания. 

Правихме няколко срещи с него и аз му казах, моля те изчакай не прави глупости през 

времето на предизборната кампания. Точно обратното. По време на предизборната 

кампания се започна със затваряне на автогарата. Плашене на хората, че ще останат без 

обществен транспорт по селата, защото и Вие сте го усетили по срещите. Хората питаха 

ще има ли автобуси по селата, защото са им казали, че след изборите ще останат без 

транспорт. Съжалявам много. Беше му обяснено, че нещата могат да бъдат решени от един 

нов Общински съвет. Да се говори така по време на предизборна кампания и да се 

предприемат действия, които не са удачни, съжалявам. Не е допустимо за мен. Той тогава 

си загуби шанса да продължи да управлява. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Аз мисля че отиваме към много несериозна плоскост. 

Предизборна кампания и избори? Моля Ви се. Говорим за общинско търговско дружество. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми дами 

и господа общински съветници. Тъй като част от нещата бяха насочени срещу мен да 

поясня какво съм изложил в предложението си. Ще започна отзад напред. Г-н Топалов, 

вярно е че Автогара Елена наистина е преобразувана в автоспирка по предложение на 

управителя на дружеството с решение и заповед на Автомобилна администрация. Като 

стана въпрос от кой, пояснявам от страна на Държавна агенция по автомобилна 

администрация по заявление на управителя. Първо не написах в предложението, но всички 

знаете, че средствата постъпили от приватизации на обособени части обекти на 

дружеството, а именно: източната колонада, част от плаца, гумаджийния цех, 

придаваемата част от магазина, всеки лев постъпил от приватизация в общинския бюджет 

се е върнал в дружеството, както е по закон. С тези средства са закупени автомобили от 

общината и предоставени за безвъзмездно ползване на Елена автотранспорт за изпълнение 

на основната му дейност и повишаване ефективността на работа. Това не беше така до 

2015 година, ако се върнем назад във времето. Това показва отговорност и загриженост 

към дружеството. Към г-н Иванов, за 6 години не разбрахте ли че принципал на 

дружеството е Общинския съвет, а не кмета на общината. Говорите за оптимизация на 

разходите. Оптимизация на разходите ли е извършване на ремонт на морално остарели и 

невъзможно да бъдат приведени към изискванията на Наредба № 33 автобуси. И колко 

средства са вложени в тези безсмислени ремонти, като не държа на отговор. За 

съвременния сервиз. Този сервиз извършвал ли е външни услуги и какви са 

постъпленията? Имало ли е случаи дружеството да не изпълнявало превози по 

утвърдената общинска транспортна схема? Имало ли е случаи хората от селата да е 

трябвало да се обаждат на телефон за да тръгне автобус? Търпяло ли е дружеството 

санкции за това. Извършвало ли е дружеството превози, за които му е било заплащано, а 

същите са били 100% субсидирани по линия на средствата от Министерство на финансите 

за превоз на ученици? Г-н Топалов сигурно ще се върнем пак към темата „Елена 

автотранспорт“. Последно с което ще завърша. Вие казахте да не стане така да отървем 

дружеството. Дружеството е отървано, както бяха отървани и другите. Само, че нещата 

излизат наяве сега през последните няколко месеца. С тия задължения,  перспективата на 

дружеството е да загуби лиценза за основната си дейност, да не може да извършва 

обществен превоз на пътници. Положението е такова, че трябва да го спасяваме, за това 

внасям това предложение, за това ще настоявам да подкрепяте всяко едно предложение, 

което ще върви в посока да спасим дружеството, за да не го сполети несъстоятелност, 

защото при една несъстоятелност се разпорежда синдика, а не Общинския съвет. 

Дружеството би могло да бъде спасено с една разумна политика, с един управител, който 
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ще съобразява действията си с принципала Общински съвет и с мен като кмет на 

общината. Ако работим заедно Общински съвет, общинска администрация, управител, 

нещата могат да се случат. В противен случай пътят е един и не е никак розов. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 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 освобождаване от длъжност на досегашния и избор 

на нов управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

4 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

5 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

6 АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ПРОТИВ” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ПРОТИВ” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ПРОТИВ” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ПРОТИВ” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – 5, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 / 14.11.2019 г. 

 

Относно: Освобождаване от длъжност на досегашния и избор на нов управител на 

„Елена автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и т. 8, и     чл. 

147, ал. ал. 1 и 2 от Търговския закон; чл. 16, ал. 1, т. 4, т. 10 и т.17, чл. 37, ал. 1 и чл. 60, 

ал. 1 от Наредбата за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на 

търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част 

от структурата на общинска администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Освобождава от длъжността управител на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД - 

гр. Елена“, но не и от отговорността му за действията и решенията като такъв, 

Иван Любенов Иванов с ЕГН **********, поради незадоволително справяне с 

възложените му задължения и отговорности като управител, довело до влошаване 

на финансово-икономическите показатели на дружеството. 

2. Избира, чрез пряк избор, за управител на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД  

гр. Елена, Благой Христов Кондаков с ЕГН **********. 
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3. Определя възнаграждение на управителя в размер на две средни месечни брутни 

работни заплати на едно лице в дружеството за предходното тримесечие. 

4. Възлага на кмета на община Елена: 

4.1. Да сключи с новоизбрания управител договор за управление на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за срок от три години; 

4.2. Да назначи със заповед комисия, която да извърши приемане и предаване на 

управлението в дружеството между досегашния и новоизбрания управител, 

включително инвентаризация на наличната счетоводна документация по опис; 

4.3. Да възложи на правоспособно лице (екип) извършването на цялостен 

финансов одит на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за периода на управление 

на досегашния управител. Доклад от одита да бъде внесен в деловодството на 

Общински съвет Елена не по-късно от 15 февруари 2020 година. 

5. До приемането на резултатите от одита и вземането на решение на Общински 

съвет Елена за освобождаване на досегашния управител от отговорност или, 

алтернативно, за предявяване на иск срещу него по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 8 

от Търговския закон, на същия да не бъдат изплащани дължимите при 

прекратяването на договора обезщетения. 

6. Възлага на новоизбрания управител да предприеме необходимите действия за 

отразяване в Търговския регистър на настъпилите промени в управлението на 

дружеството. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:40 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“ 


