ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№7
Днес 14 юни 2018 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 17 общински съветника. От
общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев,
заместник-кмета по Икономически дейности на общината г-н Йордан Димитров,
секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-н Светослав Петров – ст.експерт
„Културно наследство“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Йордан
Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-н Стефан Котуков – кмет на кметство
с. Буйновци, г-жа Евгения Кандева кметски наместник с. Мийковци, г-жа Сийка
Николова – кметски наместник с. Марян.
Присъства г-н Иван Иванов – 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 17 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно отмяна на Решение № 49/26.04.2018 г. на Общински
съвет е Елена и даване на съгласие за сключване на договор за финансиране на проект
по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2014 - 2020 г. и
одобряване на гаранция за неговата устойчивост.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно промени в маршрутните разписания за превоз на
пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 17, “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 отмяна на Решение № 49/26.04.2018 г. на Общински
съвет е Елена и даване на съгласие за сключване на договор за финансиране на проект
по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2014 - 2020 г. и
одобряване на гаранция за неговата устойчивост.
Вн.:Кмета на общината
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2. Предложение относно промени в маршрутните разписания за превоз на
пътници по общинска транспортна схема от квотата на община 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
отмяна на Решение № 49/26.04.2018 г. на Общински съвет е Елена и даване на съгласие
за сключване на договор за финансиране на проект по Програма за трансгранично
сътрудничество "Румъния - България" 2014 - 2020 г. и одобряване на гаранция за
неговата устойчивост.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отмяна на Решение № 49/26.04.2018 г. на Общински съвет е Елена и даване на
съгласие за сключване на договор за финансиране на проект по Програма за
трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2014 - 2020 г. и одобряване на
гаранция за неговата устойчивост.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
13.06.2018 г. от 16.00 часа предложението за отмяна на Решение № 49/26.04.2018 г. на
Общински съвет е Елена и даване на съгласие за сключване на договор за финансиране
на проект по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2014 2020 г. и одобряване на гаранция за неговата устойчивост, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отмяна на Решение № 49/26.04.2018 г. на Общински съвет
е Елена и даване на съгласие за сключване на договор за финансиране на проект по
Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2014 - 2020 г. и
одобряване на гаранция за неговата устойчивост:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 75 / 14.06.2018 г.
Относно: Отмяна на Решение № 49 / 26.04.2018 г. на Общински съвет Елена и
даване на съгласие за сключване на договор за финансиране на проект по
Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 - 2020 г.
и одобряване на гаранция за неговата устойчивост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с
точка 3.3 „Приоритети и цели на Общинския план за развитие“, Приоритет 2 „Развитие
на туризма на базата на културно-историческото наследство и природния потенциал на
територията“ и специфична цел 2.2. „Разнообразяване на туристическото предлагане“
от Общинския план за развитие на община Елена 2014-2020, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 49 от 26.04.2018 г. по Протокол № 4 от 26.04.2018 г.
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2. Дава съгласие за сключване на договор между община Елена и Програма за
трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 - 2020, за
изпълнението на проект „Култура във вечността“.
3. Възлага на кмета на община Елена да осигури финансов ресурс по бюджета на
община Елена, които да обезпечат собственото участие в проект ROBG-423
“Култура във вечността” по Програма за трансгранично сътрудничество
„Румъния – България“ 2014 - 2020, в размер минимум 2 % от одобрения бюджет на
проекта.
4. Възлага на кмета на Община Елена да осигури временната наличност на
финансов ресурс, достатъчен за изпълнение на дейностите по проекта, за периода
между подаването на периодичните отчети и възстановяването на заявените и
одобрени средства от Програмата.
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
промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна
схема от квотата на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна
схема от квотата на община Елена.
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 съвместно заседание проведено на 13.06.2018 г. от
16.30 часа предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници
по общинска транспортна схема от квотата на община Елена. След проведените
разисквания г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
постъпилото предложение т.1.2 от проекта за решение да придобие следната редакция:
„По маршрута гр. Елена - ул. Майтанеци - с. Велковци с. Лазарци - с. Хъневци с. Илаков рът, връщане през с. Руховци в дните от понеделник до петък – да
отпадне курса на 6.20, а в дните понеделник и вторник, и четвъртък и петък да
отпадне курса на 14.15 часа.“:
3 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма. Приема се.
Г-н Стефан Минчев – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по
общинска транспортна схема от квотата на община Елена.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3
гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на съвместно заседание проведено на 13.06.2018
г. от 16.30 часа предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на
пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена. След
проведените разисквания г-жа Пенка Цочева – председател на ПК”УТ”, подложи на
гласуване постъпилото предложение т.1.2 от проекта за решение да придобие следната
редакция: „По маршрута гр. Елена - ул. Майтанеци - с. Велковци с. Лазарци - с.
Хъневци - с. Илаков рът, връщане през с. Руховци в дните от понеделник до петък
да отпадне курса на 6.20, а в дните понеделник и вторник, и четвъртък и петък да
отпадне курса на 14.15 часа.“:
3

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 14.06.2018 г.
3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1. Приема се.
Г-жа Пенка Цочева – председател на ПК”БФ”, подложи на гласуване
предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по
общинска транспортна схема от квотата на община Елена.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3
гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, уважаеми колеги. Имам една молба към Управителя на Дружеството
да ни даде мотивите, поради които предлага да се отмени линията в 14:15 часа по т. 1
от проекта за решение.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Иван Иванов – Управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена: Мотивите, които
налагат редуциране на маршрутните разписания са няколко. Дружеството води
ежедневна отчетност и наблюдаваме пътникопотока по линиите. Резултатът е липса на
приходи и липса на пътници. От Републиканския бюджет не се изплаща ритмично
полагащата ни се субсидия за планински и високопланински райони. Вярно е че за
малкото останали живущи по селата се намалява възможността за пътуване до града, но
не предлагам да закриваме линии и да откъснем селата, а само редуциране часово.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение т.1.2 от проекта за решение да придобие следната
редакция: „По маршрута гр. Елена - ул. Майтанеци - с. Велковци с. Лазарци с. Хъневци - с. Илаков рът, връщане през с. Руховци в дните от понеделник до
петък – да отпадне курса на 6.20, а в дните понеделник и вторник, и четвъртък и
петък да отпадне курса на 14.15 часа.“:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници
по общинска транспортна схема от квотата на община Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76 / 14.06.2018 г.
Относно: Промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска
транспортна схема от квотата на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 4 от
Наредба № 2 / 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси“, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Възлага на кмета на община Елена да сключи с управителя на „Елена
Автотранспорт“ ЕООД допълнителни споразумения към договорите за възлагане
изпълнението на автобусни линии от общинската транспортна схема, както
следва:
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1. Към Договор РД.02.11 - 130 / 12.11.2010 г.:
1.1. По маршрута гр. Елена - ул. Майтанеци - с. Велковци - с. Лазарци с. Хъневци - с. Илаков рът - с. Буйновци - с. Мийковци и обратно с часове
на тръгване от автогара Елена в петък в 7.45, 14.15 и 17.15 ч., както и в
неделя в 15.30 ч. – да отпадне курса на 14.15 ч.;
1.2 По маршрута гр. Елена - ул. Майтанеци - с. Велковци - с. Лазарци с. Хъневци - с. Илаков рът, връщане през с. Руховци в дните от понеделник
до петък – да отпадне курса на 6.20, а в дните понеделник и вторник, и
четвъртък и петък да отпадне курса на 14.15 часа.
2. Към Договор № РД.02.11 - 131/ 12.11.2010 г.:
По маршрута гр. Елена - с. Блъсковци - с. Червенковци - с. Вълчевци с. Яковци - с. Гърдевци - с. Бадевци и обратно с часове на тръгване от
автогара Елена в 7.30 и 14.30 ч. в дните сряда и петък – да отпаднат
курсовете в ден сряда.
3. Към Договор РД.02.11 - 132 / 12.11.2010 г.:
По маршрута гр. Елена - с. Чакали - с. Палици - с. Беброво - с. Константин с. Майско и обратно с часове на тръгване 8.30 и 14.20 ч. в събота и неделя –
да отпаднат курсовете в събота на 14.20 ч. и в неделя на 8.30 ч.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 7-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:00 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
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