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П Р О Т О К О Л  

 

№ 5  

 

Днес 10 април 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 Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, г-н Драгомир Цанев – 

юрисконсулт на общината. 

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 информация за изменението на общинския бюджет за 

първото тримесечие на 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто 

при еднократно заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и 

юридически лица 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно подпомагане на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена 

с финансови средства от общинския бюджет за покриване на текущи разходи и 

задължения към доставчици, с оглед дейността му по задоволяване потребностите на 

населението 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно временно преустановяване превоза на пътници по 

автобусни линии от общинската транспортна схема 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

управител на "Буковец" ЕООД - гр. Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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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. 

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

проекта за дневен ред: 

“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 информация за изменението на общинския бюджет за 

първото тримесечие на 2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто 

при еднократно заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и 

юридически лица. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно подпомагане на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена 

с финансови средства от общинския бюджет за покриване на текущи разходи и 

задължения към доставчици, с оглед дейността му по задоволяване потребностите на 

населението 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно временно преустановяване превоза на пътници по 

автобусни линии от общинската транспортна схема 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

управител на "Буковец" ЕООД - гр. Елена 

                                                                                                               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 информация 

за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2020 г. 

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

информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2020 г. 

/материала е приложен/ 
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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 10.04.2020 г. от 13.30 часа 

предложението за информация за изменението на общинския бюджет за първото 

тримесечие на 2020 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 

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

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Имам въпрос. В посочените служебни промени има 

едни 22 хил.лв. целеви средства за доставка на хляб. Колко потребители на тази субсидия 

има в община Елена? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: След проведената процедура по закона за 

обществените поръчки освен РПК Елена има още едно търговско дружество, което 

осъществява услугите за доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките 

населени места и съответно, и фирмата изпълнител, и РПК получават субсидия на база 

реално изминат пробег. 

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 информация за изменението на общинския бюджет за 

първото тримесечие на 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  № 45 / 10.04.2020 г. 

 

Относно: Изменение на общинския бюджет за първото тримесечие на 2020 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 124, ал.1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на 

бюджета на община Елена 
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Р Е Ш И: 

 
Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и утвърждава 

уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към 

31.03.2020 г., както следва: 

1. По приходната част: 14 092 761 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 14 092 761 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно 

Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 

 

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 удължаване 

на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно заплащане на дължимата 

такса битови отпадъци за физически и юридически лица  

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

удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно заплащане на 

дължимата такса битови отпадъци за физически и юридически лица 

/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 10.04.2020 г. от 13.30 часа 

предложението за удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно 

заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и юридически лица, 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 13 общински съветника. 

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

предложението за удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно 

заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и юридически лица: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46 / 10.04.2020 г. 

 

Относно: Удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно 

заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и юридически лица 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка със Закона за мерките и действията 

по време на извънредното положение, 

Р Е Ш И: 

 

Удължава до 30.06.2020 г. срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно 

заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и юридически лица. 
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ПО ТРЕТА 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 

подпомагане на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена с финансови средства от 

общинския бюджет за покриване на текущи разходи и задължения към доставчици, с 

оглед дейността му по задоволяване потребностите на населението. 

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

подпомагане на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена с финансови средства от 

общинския бюджет за покриване на текущи разходи и задължения към доставчици, с 

оглед дейността му по задоволяване потребностите на населението. 

/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 10.04.2020 г. от 13.30 часа 

предложението за подпомагане на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена с финансови 

средства от общинския бюджет за покриване на текущи разходи и задължения към 

доставчици, с оглед дейността му по задоволяване потребностите на населението, като 

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

няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: За яснота. Ние в заседанието на Постоянната 

комисия говорихме по темата и стигнахме до решение г-н Кондаков и г-н Димитров да 

седнат и да конкретизират точно мерките. Това е временно решение. Очевидно в тези 

условия няма пътникопоток, обективни неща. По тази тема и в бъдеще предстои да 

говорим отново. Това няма да е последната финансова подкрепа. Ние подкрепяме 

предложението. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: За информация да кажа, че със заповед съм 

назначил комисия с председател г-н Димитров, да работят в посока създаване на общинско 

предприятие. Идеята бе да поеме и линиите на общинския транспорт, но към момента 

нормативната уредба не позволява тази дейност да се  извършва от общинско 

предприятие, има редица ограничения. В ход е законодателна инициатива за промяна 

Закона за автомобилните превози, съгласно който се извършва и обществения превоз на 

пътници. Към момента притежател на лиценз за извършване на пътнически превози може 

да бъде само търговец. Общинското предприятие не попада в тази категория, в момента 

съществува пречка, но НСОРБ е подело инициатива за промяна в нормативната уредба, 

защото такива затруднения изпитват в много други  малки общини като нашата. 

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 подпомагане на "Елена Автотранспорт" ЕООД - гр. Елена с 

финансови средства от общинския бюджет за покриване на текущи разходи и задължения 

към доставчици, с оглед дейността му по задоволяване потребностите на населението: 

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” 
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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  № 47 / 10.04.2020 г. 

 

Относно: Подпомагане на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена с финансови 

средства от общинския бюджет за покриване на текущи разходи и задължения към 

доставчици, с оглед дейността му по задоволяване потребностите на населението 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 2 и чл. 54, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, във 

връзка с чл. 16, ал. 1, т. 17 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, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се предоставят финансови средства в размер на 16 000 лв. от 

общински бюджет на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - търговско дружество с 

едноличен собственик на капитала Община Елена.  

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Елена, дейност 898 „Други 

дейности по икономиката“, параграф 10-20 „Външни услуги“ и следва да бъдат 

отчетени в параграф 43-01 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия за текуща дейност“. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши всички необходими процедури по 

реда на Закона за държавните помощи. 

4. Възлага на кмета на община Елена да осъществява текущ контрол върху 

разходването на предоставените средства. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 превоза на пътници по автобусни линии от общинската транспортна 

схема. 

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

временно преустановяване превоза на пътници по автобусни линии от общинската 

транспортна схема. 

/материала е приложен/ 
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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 10.04.2020 г. от 13.30 часа 

предложението за временно преустановяване превоза на пътници по автобусни линии от 

общинската транспортна схема, като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Нека да е ясно, това е временна мярка. Не закриваме 

разписанията. Според мен е редно да формулираме срок т.е от кога влиза в сила новото 

разписание. За Горна Оряховица линията също се преустановява временно, но това ще го 

коментира г-н кмета по обстойно. Линията за Каменари, да се упомене и петъчното 

разписание, защото обхваща две населени места Бойковци и Светославци. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Исках да заострим вниманието и благодаря на     

г-н Топалов. Да линията за Горна Оряховица най-вероятно ще бъде преустановена. Не е 

включена в предложението, тъй като не е от компетенциите на Общинския съвет, защото е 

от квотата на Горна Оряховица. Преди няколко години „Елена автотранспорт“ поема 

обслужването на тази линия, тъй като фирмата изпълнител, спечелила обществената 

поръчка се отказва и тогава, за да се съхрани тази линия „Елена автотранспорт“ пое 

нейното обслужване. В момента линията е нерентабилна. Няма пътници. Тези мерки са 

временни, но обективни. Учудва се г-н Топалов, че няма пътуващи от Каменари, но да 

няма. И извън извънредното положение пак малко пътуват. Ползват друг алтернативен 

транспорт така наречения споделен транспорт. Не казвам, че не трябва да има обществен 

транспорт, но това ще го обсъждаме на есен с новата транспортна схема. Относно двете 

села Бойковци и Светославци и те ще бъдат засегнати. Линията се води така Елена – 

Каменари. 

Стоян Златев – Председател ОбС: Имаше запитване от г-н Топалов, от кога влиза в сила 

новото разписание. Като гледам се касае само за делничните дни, затова да запишем, 

считано от понеделник 13 април. И още нещо на заседанието на Постоянната комисия се 

коментира да се допълни т. 2 от проекта за решение, като на Управителя се възложи и да 

оптимизира разходите на Дружеството.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

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

допълни: „от 13 април 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 края на изречението на т. 2 от проекта за решение да се допълни с текста: 

„и да оптимизира разходите на Дружеството“: 

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

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

предложението за а временно преустановяване превоза на пътници по автобусни линии от 

общинската транспортна схема, с гласуваните допълнения: 

“ЗА” – 13, “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  № 48 / 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 

 

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. 

 

ПО ПЕТА 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 

освобождаване от длъжност на досегашния и избор на нов управител на "Буковец" ЕООД - 

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

освобождаване от длъжност на досегашния и избор на нов управител на "Буковец" ЕООД - 

гр. 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 10.04.2020 г. от 13.30 часа 

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

"Буковец" ЕООД - гр. Елена, като след проведените разисквания предлагат: 

Да се раздели проекта за решение и да се вземат две отделни решения. Едното за 

освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена и 

друго за избор на нов управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена: 

Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 

Точка първа от проекта за решение на предложението за освобождаване от длъжност на 

досегашния управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена да добие следната редакция: 

1. Приема депозираното на 16.03.2020 г. заявление от Недялко Михайлов Русев, ЕГН 

9402011427, управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, като предизвестие за 

едностранно прекратяване на договора за управление по негова инициатива. Договорът 

да се счита за прекратен, считано от 01.05.2020 г., като при това управителят не дължи 

обезщетение за неспазено предизвестие. Освобождава Недялко Михайлов Русев от 

длъжността „управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена“, но не и от отговорността 

му за действията и решенията като такъв, , считано от горепосочената дата. 

Създава точка втора със следното съдържание: 

2. На основание чл. 60, ал. 6 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, 

поради реализирана счетоводна загуба за 2019 г. и двукратно нарастване на същата в 

абсолютен размер спрямо 2018 г. (от 9 х.лв. на 18 х.лв.), начислените възнаграждения 

за 2019 г. на Недялко Михайлов Русев, управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, да 

бъдат намалени с 20%. 

В предложението за избор на управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена срока за управление 

на новоизбрания управител да бъде 1 година. 

Подкрепили предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Коментирахме и това предложение на заседанието на 

комисията. Аз благодаря, че се прие предложението за разделяне на проекта за решение, 

защото по отношение на освобождаването на управителя ще бъдем единодушни. Г-н Русев 

си е подал заявление за напускане и е редно ние да го одобрим. Коректно е да гласуваме 

отделно: първо за освобождаване, после за назначаване на управител на „Буковец“. 

Коректно е предложението за възнаграждение на управителя в размер на две средни 

брутни работни заплати в дружеството, но три години срок за управление е много, за това 

в комисията се обединихме и предложихме срока за управление на новоизбрания 

управител да бъде 1 година. 
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Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Тъй като предложението за едногодишния срок за 

управление се внесе в движение. Г-н Цанев ми даде извадка 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, където в чл. 38, Глава осма е записано, че договорите за управление се 

сключват за срок не по-дълъг от три години. Но в чл. 18 е записано, че Управителят на 

едноличното дружество с ограничена отговорност: Организира и ръководи дейността на 

дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата наредба, 

решенията на общинския съвет. Неговият мандат е три години. Въпросът е би ли могъл 

Общинският съвет да определи по-кратък срок? 

Председателят на Общинския съвет даде думата на:  

Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината: Единия е категоричен. Трябва да се има в 

предвид учредителния акт на дружеството, който ние в момента нямаме, тъй като там 

категорично е записан три годишен срок. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението да се раздели проекта за решение и да се вземат две отделни решения: 

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

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

предложението точка първа от проекта за решение на да добие следната редакция: 

1. Приема депозираното на 16.03.2020 г. заявление от Недялко Михайлов 

Русев, ЕГН 9402011427, управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, като предизвестие 

за едностранно прекратяване на договора за управление по негова инициатива. Договорът 

да се счита за прекратен, считано от 01.05.2020 г., като при това управителят не дължи 

обезщетение за неспазено предизвестие. Освобождава Недялко Михайлов Русев от 

длъжността „управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена“, но не и от отговорността му за 

действията и решенията като такъв, , считано от горепосочената дата. 

Създава точка втора със следното съдържание: 

2. На основание чл. 60, ал. 6 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, 

поради реализирана счетоводна загуба за 2019 г. и двукратно нарастване на същата в 

абсолютен размер спрямо 2018 г. (от 9 х.лв. на 18 х.лв.), начислените възнаграждения за 

2019 г. на Недялко Михайлов Русев, управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, да бъдат 

намалени с 20%. Това е проекта за решение за освобождаване на управителя на „Буковец“ 

ЕООД гр. Елена: 

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

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 освобождаване от длъжност на досегашния управител на 

„Буковец“ 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” 
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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  № 49 / 10.04.2020 г. 

 

Относно: Освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Буковец“ 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. 147, ал. ал. 1 и 2 от Търговския закон; чл. 16, ал. 

1, т. 4 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 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема депозираното на 16.03.2020 г. заявление от Недялко Михайлов Русев, 

ЕГН **********, управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, като 

предизвестие за едностранно прекратяване на договора за управление по 

негова инициатива. Договорът да се счита за прекратен, считано от 01.05.2020 

г., като при това управителят не дължи обезщетение за неспазено 

предизвестие. Освобождава Недялко Михайлов Русев от длъжността 

„управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена“, но не и от отговорността му за 

действията и решенията като такъв, считано от горепосочената дата. 

2. На основание чл. 60, ал. 6 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, поради реализирана счетоводна загуба за 2019 г. и двукратно 

нарастване на същата в абсолютен размер спрямо 2018 г. (от 9 х.лв. на 18 

х.лв.), начислените възнаграждения за 2019 г. на Недялко Михайлов Русев, 

управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, да бъдат намалени с 20%. 

 

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

предложението за избор на нов управител, с направеното предложение срока на договора в 

т. вече 3.1 да стане 1 година, а именно от 01.05.2020 г. до 30.04.2021 г.: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  
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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 избор на управител на „Буковец“ 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 ”ЗА” 

9 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 

10 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

11 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 

12 ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 

13 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 50 / 10.04.2020 г. 

 

Относно: Избор на управител на „Буковец“ 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 чл. 147, ал. ал. 1 и 2 от 

Търговския закон; чл. 16, ал. 1, т. 4, 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 

Р Е Ш И: 

 
1. Избира, чрез пряк избор, за управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, 

Петко Василев Иванов с ЕГН **********, считано от 01.05.2020 г. 

2. Определя възнаграждение на управителя в размер на две средни месечни 

брутни работни заплати на едно лице в дружеството за предходното 

тримесечие. 

      3. Възлага на кмета на община Елена: 

   3.1. Да сключи с новоизбрания управител договор за управление на   

„БУКОВЕЦ“ ЕООД за срок от една години, а именно от 01.05.2020 г. до 

30.04.2021 г.; 
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3.2. Да назначи със заповед комисия, която да извърши приемане и предаване 

на управлението в дружеството между досегашния и новоизбрания управител. 

4. 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 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:45 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“ 


