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П Р О Т О К О Л  

 

№ 4  

 

Днес 24 март 2020 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се 

проведе ИЗВЪНРЕДНО заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА, при спазване 

предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в 

съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, 

възможност за проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н. 

В работата на заседанието участие взеха всички 13 общински съветника. 

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

Елена,  г-н Йордан Димитров - заместник-кмет по „Икономически дейности“ на община 

Елена, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена, инж.Димитрина Иванова 

директор на дирекция „УТОС“. 

Присъства г-н Благой Кондаков – управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД. 

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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като т. 2 в 

проекта за дневен ред да бъде включено предложението за временно преустановяване 

превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община 

Елена) транспортни схеми, разгледано на заседанието на ПК“Бюджет и финанси“. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 65,   

ал. 3 от Правилника за дейността за организацията и дейността на Общински съвет Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предложи 

заседанието да бъде закрито за граждани. 

Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 65,   

ал. 3 от Правилника за дейността за организацията и дейността на Общински съвет Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, подложи на 

гласуване заседанието да бъде закрито за граждани: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

постъпилото предложение като т. 2 в проекта за дневен ред да бъде включено 

предложението за временно преустановяване превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската и областната (от квотата на община Елена) транспортни схеми: 

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

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

проекта за дневен ред с гласуваната нова точка: 

“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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община 

Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно временно преустановяване превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община Елена) транспортни 

схеми  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев 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 2020 г. на община Елена. 

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 2020 г. на община Елена. 

/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2020 г. от 13.45 часа 

предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена, като след 

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

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Подкрепяме предложението и изразяваме 

задоволство от реализацията на този проект и за 32 хил. лв. не бива да спорим. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателя 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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община 

Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
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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  № 43 / 24.03.2020 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 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   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 13 

гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 

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

изразяващи се в промяна стойността на позиция „Реконструкция на сградите на СУ 

„Иван Н. Момчилов” - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, § 

5100, функция  03 „Образование“, като в източник на финансиране „Сметки за 

средства от ЕС“ се намалява стойността от 1 128 289 лв. на 1 096 286 лв., а в източник 

на финансиране „Собствени  бюджетни  средства“ се завишава стойността от 121 лв. 

на 32 124 лв. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за временно 

преустановяване превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната (от 

квотата на община Елена) транспортни схеми. 

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

временно преустановяване превоз на пътници по автобусни линии от общинската и 

областната (от квотата на община Елена) транспортни схеми. 
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/материала е приложен/ 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.03.2020 г. от 13.45 часа 

предложението за временно преустановяване превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската и областната (от квотата на община Елена) транспортни схеми, като след 

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

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Един уточняващ въпрос. Автобусите по 

маршрута Елена - Велико Търново само наши ли са или има линии, които се изпълняват от 

Търновски превозвачи?  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Благой Кондаков – Управител на „Елена автотранспорт“ЕООД: Фирма „Алекс ОК“ 

изпълнява маршрутно разписание в 8.10 ч. и 14.00 часа. Два курса. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Ако закрием линията в 14.30 часа за Горна 

Оряховица вечерта няма да има линия за връщане. За Горна Оряховица следобяд няма да 

има връзка и съответно от Горна Оряховица за Елена. Няма ли работещи хора, има 

влакове. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Благой Кондаков – Управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД: От Драгижево имаше 

няколко работещи в сладкарски цех. Цеха преустанови работа временно и пътуващи няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Определено ще се създаде неудобство. С             

г-н Златев си говорим как процедурно ще се случат нещата. Ако Общинския съвет вземе 

това решение, то ще бъде изпратено на Областния управител, който ще издаде заповед до 

отмяната на извънредното положение и след отпадане на мярката ще си отмени заповедта. 

Що се отнася до общинската транспортна схема това ще се случи с моя заповед. 

Стоян Златев – Председател на ОбС: Мисля за редно в проекта за решение в т. 1 след 

текста: „Преустановява временно“, да запишем: „до отмяната на въведеното извънредно 

положение в страната обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.“. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Ситуацията с тази пандемия е сериозна. Въведено е 

ограничение на хората по пътищата. Аз си мисля, линията Елена-Горна Оряховица и 

обратно е традиционна от десетилетия. Да временно е. Ние ще вземем решение да се 

възстанови, като има пътникопоток. Знаете много добре, че има Областна транспортна 

схема и нашето решение ще бъде отразено в Областната транспортна схема. Тук говоря за 

бюрокрация. Говоря за линията Майско не е критична. Виждате, че всеки ден се движат 

нелегални таксита. Конкретизирам проблема с нелегалните превози. Лоша практика, която 

не е само при нас, а навсякъде. В Комисията поставих въпроса. Г-н Кодаков какво е твоето 

впечатление фирма Алекс ОК повече хора ли вози? Не приемай въпроса провокативно. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Благой Кондаков – Управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД: Моите наблюдения какви 

са. Вчера само едно нелегално такси се появи. Днес няма нито едно. Обяснявам си го с 

проверките, които се правят на входа на Велико Търново. Днес на линията в 9.10 ч. за 

Велико Търново имаше един пътник до Разпоповци. От Алекс ОК се опасяват, че имат 

точка в договора, с която ако не изпълняват линията редовно ще им се прекрати договора 

от община Елена. Иначе да закачат се по един два пътника. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Аз не зная кой би тръгнал виждайки ситуацията, 

че няма превозвачи в тази посока. Едно е в нормална ситуация да не изпълняваш 

разписания друго е в момента. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Стефан Минчев – общински съветник: Колеги, предстои ни да вземем решение за 

временно преустановяване на линии. По-фатално за нас ще бъде след месец да се съберем 

и да гледаме решение за финансовото състояние на дружеството. Защото при липса на 

пътници, дружеството трупа само загуби, така че моето мнение е да подкрепим  внесеното 

предложение  и да се молим в най-скоро време да свърши кризата. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Анета Ламбурова – общински съветник: В проекта за решение в т. 1 е предложено да 

отпадне маршрута гр. Елена - гр. Велико Търново с час на тръгване от автогара Елена 9.10 

ч. Не е ли редно да бъде упоменато и обратното разписание за връщане. Не само за 

маршрута Елена-Велико Търново, но и за другите маршрутни разписания от проекта за 

решение. 

Стоян Златев – Председател на ОбС: Правите ли конкретно предложение за допълнение на 

проекта за решение в точките от 1 до 3 да се допълни с часове на връщане обратно? 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Анета Ламбурова – общински съветник: Да. Ако е възможно. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Няма пречка да се впишат часовете на връщане 

обратно. Точните часове ще каже г-н Димитров за да бъдат допълнени в решението. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението в проекта за решение в т.1 след текста: „Преустановява временно“, да се 

запише: „до отмяната на въведеното извънредно положение в страната обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г.“: 

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

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

предложението в проекта за решение в точките от 1 до 3 да се допълнят часовете на 

връщане обратно, като точните часове ще бъдат попълнени в решението след като бъдат 

подадени от г-н Йордан Димитров: 

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

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

предложението за временно преустановяване превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската и областната (от квотата на община Елена) транспортни схеми: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44 / 24.03.2020 г. 

 

Относно: Временно преустановяване превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската и областната (от квотата на община Елена) транспортни схеми  

 

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

местната администрация, в изпълнение на указанията, дадени с писмо № 10-03-43 / 

20.03.2020 г. на Министър на транспорта, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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/При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване с 13 гласа „за”, 

„против”- няма „въздържали се”- няма/ 

Р Е Ш И: 

 

1. Преустановява временно до отмяната на въведеното извънредно положение в 

страната обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. превозите по 

следните автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община Елена) 

транспортни схеми за превоз на пътници: 

1.1. По маршрута гр. Елена - гр. Велико Търново (Договор № РД.02.11 - 130 / 

12.11.2010 г.), с час на тръгване от автогара Елена 9.10 ч. и обратно от 

В.Търново в 13.00 ч; 

1.2. По маршрута гр. Елена - гара Горна Оряховица (Договор № РД.02.11 - 131 / 

12.11.2010 г.) с часове на тръгване 7.00 и 14.30 ч. и обратно от гара Горна 

Оряховица в 11.30 и 17.30 ч; 

1.3. По маршрута гр. Елена - с. Руховци - с. Марян - с. Чакали - с. Палици - с. 

Давери - с. Беброво - с. Константин - с. Майско и обратно (Договор № РД.02.11  

132 / 12.11.2010 г.) с часове на тръгване от автогара Елена в 14.20 ч. и 16.20 ч. и 

обратно от село Майско в 15.17 и 17.04 ч. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да съгласува настоящото решение с Областния 

управител на област Велико Търново, след което да осъществи всички фактически и 

правни действия, свързани с временното преустановяване превоза на пътници по 

горепосочените автобусни линии. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:00 ч. 

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

Териториално отделение Елена на Районна прокуратура – Велико Търново и Кмета на 

Община Елена за сведение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст.експерт“АТО на ОбС“ 


