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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 48 / 10.04.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 10.04.2020 г. 

 

 

Относно: Временно преустановяване превоза на пътници по автобусни линии от 

общинската транспортна схема  

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 Министъра на транспорта, 

/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, считано от 13 април 2020 г., 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 транспортна схема за превоз на пътници: 

1.1. По маршрута гр. Елена - с Каменари с час на тръгване от автогара 

Елена в 5.30 ч. и 17.15 ч. и обратно от с Каменари в 6.23 ч. и 18.08 ч. всеки 

делничен ден, и сряда в 11.00 часа от гр. Елена и обратно от с. Каменари в 

11.55 ч (възложено на „Елена Автотранспорт“ ЕООД с договор РД 02.11-131 

/ 12.11.2010 г.); 

1.2. По маршрута гр. Елена - с.Мийковци с часове на тръгване 7.45 ч. и 

17.15 ч. и обратно от с. Мийковци в 8.39 ч. и 17.52 ч. в сряда и петък 

(възложено на „Елена Автотранспорт“ ЕООД с договор РД 02.11-130 / 

12.11.2010 г.); 

1.3. По маршрута гр. Елена - с. Средни колиби с часове на тръгване от 

автогара Елена в 7.30 ч. и 14.30 ч. и обратно от село Средни колиби в 7.58 ч. 

и 14.58 ч. в сряда и петък (възложено на „Елена Автотранспорт“ ЕООД с 

договор РД 02.11-131 / 12.11.2010 г.) 

 

 

 



 

 

2. Възлага на управителя на „Елена Автотранспорт“ ЕООД да осъществи всички 

фактически и правни действия, свързани с временното преустановяване превоза 

на пътници по горепосочените автобусни линии, и да оптимизира разходите на 

Дружеството. 

3. При възникване на необходимост, превоз на пътници по горепосочените 

автобусни линии да се осъществява под формата на случаен превоз при спазване 

на всички нормативни изисквания за такъв, както и при засилени санитарно-

хигиенни мерки, въведени за времето на извънредното положение. 

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


