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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Временно преустановяване превоза на пътници по автобусни линии от 

общинската транспортна схема  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Със свое Решение № 44 / 24.03.2020 г. Общински съвет Елена, във връзка с указанията, 

дадени с писмо № 10-03-43 / 20.03.2020 г. на Министъра на транспорта, е преустановил 

временно, до отмяната на въведеното извънредно положение в страната, превозите по част 

от автобусните линии от общинската и областната (от квотата на община Елена) 

транспортни схеми за превоз на пътници. 

На 6-ти април т.г. беше проведено заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси 

при Общински съвет Елена, на което присъстваха кметът и заместник-кметът по 

икономически дейности на община Елена, както и управителят на „Елена Автотранспорт“ 

ЕООД. Той докладва, че през последните седмици, в резултат на обявеното извънредно 

положение, се наблюдава постоянно намаляващ пътникопоток и дружеството търпи 

финансови негативи, които биха могли да доведат до необратими последици, ако не се 

вземат съответни мерки. След обсъждане, се стигна до единно становище, че е уместно 

временно да бъдат преустановено изпълнението на следните автобусни линии от 

общинската транспортна схема: 

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.); 

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.); 

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 

По този начин ще намалее разходът за гориво и ще се даде възможност за оптимизация на 

персонала, в т.ч. ползване на натрупан платен годишен отпуск от минали годни, за който се 

дължат обезщетения при евентуално прекратяване на трудовите правоотношения. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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, Общински съвет Елена: 

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 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. 

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. 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

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

08.04.2020 г., 09:15 ч. 
 


