
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  
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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 4  
 

Днес 23 септември 2010 г. от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 13 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха общинските съветници: г-жа Анастасия Тонева-Пеева, г-н Христо Иванов, г-н 

Калин Кършев и д-р Стела Горбанова-Василева. От Общинска администрация участие 

взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на общината г-н Йордан 

Кирчев, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, инж.Димитрина Иванова – 

директор на дирекция „УТАБ”, г-жа Мария Симеонова – гл.експерт „Човешки ресурси”. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 

необходимия кворум от общинските 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. 

Председателя на Общинския съвет 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 приемане на Наредба за преместваемите обекти на 

територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на актовете на ОбС-

Елена за І-во шестмесечие на 2010 година 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите от социални услуги в община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно промяна на решение № 33/30.04.2010 г. на ОбС-Елена. 

Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Елена през 2010 г. за 

финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от 

ЕС 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно удължаване срока на Договор за възлагане управлението 

на „Елена автотранспорт” ЕООД. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

линии и разписания от квотата на община Елена от общинска транспортна схема. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно проекти на Манастир „Преображение Господне”, с.Марян 

и Манастир „Св.Пророк Илия”, с.Буйновци по мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” на ПРСР 2007-2013 г. 

Вн.: Кмета на общината 
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8. Предложение относно потвърждаване, че дейностите по проект за 

кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – 

мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт на 

обществена сграда с местно културно значение – Народно Читалище „Напредък – Елена – 

1863”- гр.Елена, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община 

Елена за периода 2007-2013 г. 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно именуване на улица с о.т. 509-508-373-372-371-370-369-

364-363-268-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-240-239-238-237-208 по ЗРП на гр. 

Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев 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 приемане на Наредба за преместваемите обекти на 

територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на актовете на ОбС-

Елена за І-во шестмесечие на 2010 година 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно приемане на анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите от социални услуги в община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно промяна на решение № 33/30.04.2010 г. на ОбС-Елена. 

Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Елена през 2010 г. за 

финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от 

ЕС 

Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно удължаване срока на Договор за възлагане управлението 

на „Елена автотранспорт” ЕООД. 

Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

линии и разписания от квотата на община Елена от общинска транспортна схема. 

Вн.: Кмета на общината 

7. Предложение относно проекти на Манастир „Преображение Господне”, с.Марян 

и Манастир „Св.Пророк Илия”, с.Буйновци по мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” на ПРСР 2007-2013 г. 

Вн.: Кмета на общината 

8. Предложение относно потвърждаване, че дейностите по проект за 

кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – 

мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт на 

обществена сграда с местно културно значение – Народно Читалище „Напредък – Елена – 
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1863”- гр.Елена, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община 

Елена за периода 2007-2013 г. 

Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно именуване на улица с о.т. 509-508-373-372-371-370-369-

364-363-268-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-240-239-238-237-208 по ЗРП на гр. 

Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане на 

Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 1 

и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно 

чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Димка Стоянова – председател на Постоянната комисия по „Устройство на 

територията”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. 

от 16.00 часа предложението за приемане на Наредба за преместваемите обекти на 

територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. от 15.30 часа 

предложението за приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на 

община Елена, съгласно чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 

като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на 

община Елена, съгласно чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78/23.09.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за преместваемите обекти на територията на 

община Елена, съгласно чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Приема Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, 

съгласно чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

2. Възлага изпълнението на Наредбата на кмета на община Елена.  
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане на 

Отчет за изпълнение на актовете на ОбС-Елена за І-во шестмесечие на 2010 година. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

приемане на Отчет за изпълнение на актовете на ОбС-Елена за І-во шестмесечие на 2010 

година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. от 15.30 часа 

предложението за приемане на Отчет за изпълнение на актовете на ОбС-Елена за І-во 

шестмесечие на 2010 година, като го подкрепя с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на Отчет за изпълнение на актовете на ОбС-Елена за І-во 

шестмесечие на 2010 година: 

“ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79/23.09.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во 

шестмесечие на 2010 година  

 

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

администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т.24 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена от общинската 

администрация за І-во шестмесечие на 2010 година. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена от общинската 

администрация за І-во шестмесечие на 2010 година. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане на 

анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в 

община Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

д-р Георги Пеев – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, социални 

дейности”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. от 

17.00 часа предложението за приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите 

от социални услуги в община Елена, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
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г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: Много точен и реален анализ. Искам да 

благодаря на колегите, който участваха в изготвянето на ААннааллииззаа  ннаа  ссииттууаацциияяттаа  ии  ооццееннккаа  

ннаа  ппооттррееббннооссттииттее  оотт  ссооццииааллннии  ууссллууггии  вв  ООббщщииннаа  ЕЕллееннаа  ии  ннаайй--ввееччее  ннаа  гг--жжаа  ССввееттллааннаа  

ХХррииссттоовваа  ззаа  ттъъррппееннииееттоо  ии  ииззссллуушшввааннееттоо  ннаа  ввссииччккии  ммннеенниияя..  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от 

социални услуги в община Елена: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80/23.09.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от 

социални услуги в община Елена  

 

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

местната администрация и чл. 36а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

 Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община 

Елена  

 

Приложение: 

1. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община 

Елена. 

2. Копие от Заповед № РД.02.05-197/31.05.2010 г. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за промяна на 

решение № 33/30.04.2010 г. на ОбС-Елена. Ползване на временен безлихвен заем от 

бюджета на община Елена през 2010 г. за финансиране на разходи до възстановяването им 

по одобрени проекти, съфинансирани от ЕС. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

промяна на решение № 33/30.04.2010 г. на ОбС-Елена. Ползване на временен безлихвен 

заем от бюджета на община Елена през 2010 г. за финансиране на разходи до 

възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от ЕС. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за промяна на решение № 33/30.04.2010 г. на ОбС-Елена. Ползване на 

временен безлихвен заем от бюджета на община Елена през 2010 г. за финансиране на 

разходи до възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от ЕС, като го 

подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за промяна на решение № 33/30.04.2010 г. на ОбС-Елена. 

Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Елена през 2010 г. за 

финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от 

ЕС: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ отсъства 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”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  № 81/23.09.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на Решение № 33/30.04.2010 г. на Общински съвет –Елена  

Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Елена през 2010 г. за 

финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти, 

съфинансирани от ЕС 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с т.20 от ДДС №07/04.04.2008 г. на Министерство на 

финансите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Променя Решение № 33/30.04.2010 г. на Общински съвет – Елена, както следва: 

Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на общината за 

финансиране на разходи до възстановяването по одобрени проекти, съфинансирани от ЕС 

в размер до 198 000 лв. Срок на възстановяване на заемите – след получаване на 

окончателните плащания по съответните оперативни програми. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за удължаване 

срока на Договор за възлагане управлението на „Елена автотранспорт” ЕООД. 
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Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

удължаване срока на Договор за възлагане управлението на „Елена автотранспорт” ЕООД. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за удължаване срока на Договор за възлагане управлението на „Елена 

автотранспорт” ЕООД, като предлагат в т.1 от проекта за решение срока на действие на 

Договор за възлагане управлението на Управителя на „Елена автотранспорт” да бъде 

променен: „до 01.11.2013 година”. 

Подкрепили предложението и направеното изменение с 3 гласа „за”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: С наше решение възложихме на управителите 

на общинските дружества да изготвят и внесат за обсъждане в Общинския съвет 

оздравителни програми за дейността на дружествата в бъдеще. Аз нямам нищо против да 

удължим срока на действие на Договора за управление на Управителя на „Елена 

автотранспорт” г-н Костадин Господинов, но това да стане след като обсъдим 

оздравителната програма. Предлагам да отложим разглеждането на внесеното 

предложение. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

направеното предложение за отлагане разглеждането на предложението за удължаване 

срока на Договор за възлагане управлението на „Елена автотранспорт” ЕООД: 

“ЗА” – 6, “ПРОТИВ” – 7, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за удължаване срока на Договор за възлагане управлението на 

„Елена автотранспорт” ЕООД: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ отсъства 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА отсъства 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ отсъства 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ПРОТИВ” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ПРОТИВ” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА отсъства 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

“ЗА” – 7, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3; 

 

След проведеното гласуване, на основание чл.27, ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА НЕ 

ВЗЕМА РЕШЕНИЕ. 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за възлагане на 

обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на община 

Елена от общинска транспортна схема. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на 

община Елена от общинска транспортна схема. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Снежана Капинчева – председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. от 16.30 часа 

предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 

разписания от квотата на община Елена от общинска транспортна схема, като го подкрепя 

с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 

разписания от квотата на община Елена от общинска транспортна схема: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82/23.09.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 

разписания от квотата на община Елена от общинска транспортна схема 

 

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

администрация и във връзка с чл.17, алинеи 1, 2, 3 и 5 от Наредба № 2 на Министерство на 

транспорта и съобщенията ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

І. ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ 

ПО УТВЪРДЕНИ ЛИНИИ И РАЗПИСАНИЯ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА 

КАКТО СЛЕДВА: 

 

ОБОСОБЕНИ ЛИНИИ  

1. Линии от общинска транспортна схема 

Константин- Елена и обратно с периодичност ежедневно от понеделник до петък. 

Начален час на тръгване от Константин 8,00 и съответно час на връщане 16,00 часа. 

 

ІІ.ОПРЕДЕЛЯ СЪСТАВ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАКТО СЛЕДВА:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирчев Василев- зам. кмет на община Елена 

ЧЛЕНОВЕ: 

- Надя Колева Недялкова- юристконсулт на община Елена 

- Елка Кирилова Николова- директор на дирекция ФБУС 

- Лазар Николов Костов- зам. председател на Общински съвет Елена 
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- Петко Николов Петков- ст. експерт СДТУ в общината 

- представител на РД „Автомобилна администрация” В. Търново 

- представител на ТД на НАП В. Търново 

- представител на РПУ Елена- сектор пътна полиция 

- инж. Стефан Костадинов Костурков- регионален представител на Национална 

транспортна камара гр. В. Търново  

- общински съветник от съответната комисия 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

- Димка Тодорова Петрова- главен счетоводител на общината/за председател/ 

- Силвия Йорданова Мирянова- старши счетоводител /за член/ 

ІІІ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19 АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 2 /15.03. 2002 г. НА МТС 

УТВЪРЖДАВА СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ: 

1. Място и регистрация 

1.1. Седалище и данъчна регистрация в община Елена- 20 точки 

1.2. Седалище и данъчна регистрация извън община Елена- 15 точки. 

2. Екологичност на превозните средства  
2.1. Оборудвани с екодвигатели- 10 точки 

2.2. Оборудвани с катализатор или газова уредба- 5 точки 

2.3. Останалите, които отговарят на екологичните норми- 2 точки 3.Възрастов 

състав на автобусите/ удостоверява се с оригиналното свидетелство за регистрация 

на МПС или нотариално заверено копие/ 

3.1. До 5 години- 20 точки 

3.2. От 5 до 10 години- 15 точки 

3.3. Над 10 години- 5 точки 

4. Оборудване на автобусите за превоз на трудно подвижни лица 

4.1. Оборудвани – 5 точки  

4.2. Необорудвани- 0 точки 

5. Собственост на автобусите, с които кандидатства превозвача 

5.1. Собствени или на финансов лизинг- 15 точки 

5.2. Наети по договор за наем над 3 години- 5 точки 

6. Досегашно участие в изпълнението на маршрутни разписания по договор с 

общината през последните 5 години 

6.1. Обслужвали разписания от общинска, областна и републиканска транспортни 

схеми без налагани санкции от община Елена- 30 точки 

6.2. Обслужвали разписания от общинска и/или областна транспортни схеми без 

налагани санкции от община Елена- 10 точки 

6.3. Обслужвали разписания само от републиканска транспортна схема без санкции 

от община Елена- 5 точки 

6.4. Необслужвали или обслужвали със санкции от общината- 0 точки 

7. Допълнителни услуги на пътниците- доказва се с декларация 

7.1. Оборудвани с климатик/или хладилник, аудиовизуална техника и др.- 5 т. 

7.2. Необорудвани- 0 точки 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискването не се отнася за автобуси, извършващи превози по 

градските линии. 

8. Предлагана цена с включен ДДС/за градските линии цена на билет, а за 

останалите цена на пътникокилометър с приложена калкулация за образуване на 

разценката/ 

8.1. Най–ниска цена – 15 точки 

8.2. Всяка следваща по-висока – с 2 точки по-малко. 

9. Предлагани социални облекчения  
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9.1. Предлагани две и повече социални облекчения – 15 точки 

9.2. Предлагано едно социално облекчение- 10 точки 

9.3. Непредлагащи социални облекчения- 5 точки  

 

Оценките по точки 2, 3, 4 5 и 7 са средно претеглени величини и се изчисляват по 

формулата: 

 

Т= ∑/X*K/ ,  където Т - общо точки за съответния показател 

 ∑ Х    Х - брой автобуси от съответната група 

К - оценка, съответстваща на състоянието на конкретния 

автобус 

∑ Х = общ брой оценени автобуси 

Оценката е точкова/максимален брой 100 точки/.  

Класирането на офертите се извършва на база общ брой натрупани точки. На 

първо място се класира кандидата събрал най-голям брой точки.  

 

ІV. ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА СЕ ВЪЗЛАГА 

НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА.  

  

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за проекти на 

Манастир „Преображение Господне”, с.Марян и Манастир „Св.Пророк Илия”, с.Буйновци 

по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на ПРСР 2007-2013 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

проекти на Манастир „Преображение Господне”, с.Марян и Манастир „Св.Пророк Илия”, 

с.Буйновци по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на ПРСР 2007-

2013 г. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Димка Стоянова – председател на Постоянната комисия по „Устройство на 

територията”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. 

от 16.00 часа предложението за проекти на Манастир „Преображение Господне”, с.Марян 

и Манастир „Св.Пророк Илия”, с.Буйновци по мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” на ПРСР 2007-2013 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за проекти на Манастир „Преображение Господне”, с.Марян и Манастир 

„Св.Пророк Илия”, с.Буйновци по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 

на ПРСР 2007-2013 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83/23.09.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Проекти на Манастир „Преображение Господне”, с.Марян и Манастир 

„Св.Пророк Илия”с.Буйновци по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 

места” на ПРСР 2007-2013 г. 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

1. Дейностите по проект на Манастир „Преображение Госодне”, с.Марян с предмет: 

„Възстановяване на Манастир „Преображение Госодне”, с.Марян, отговарят на 

приоритетите на Общинския план за развитие. 

2. Дейностите по проект на Манастир „Св.Пророк Илия”, с.Буйновци с предмет: 

„Дейности по ремонт и реконструкция на Манастир „Св.Пророк Илия, с.Буйновци”, 

отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 

потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред Програмата за развитие 

на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони”: „Ремонт на обществена сграда с местно културно 

значение – Народно Читалище „Напредък – Елена – 1863”- гр.Елена, отговарят на 

приоритетите в Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2013 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред Програмата за развитие 

на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони”: „Ремонт на обществена сграда с местно културно 

значение – Народно Читалище „Напредък – Елена – 1863”- гр.Елена, отговарят на 

приоритетите в Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2013 г. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Димка Стоянова – председател на Постоянната комисия по „Устройство на 

територията”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. 

от 16.00 часа предложението за потвърждаване, че дейностите по проект за 

кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – 

мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт на 

обществена сграда с местно културно значение – Народно Читалище „Напредък – Елена – 

1863”- гр.Елена, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община 

Елена за периода 2007-2013 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – мярка 321 „Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт на обществена сграда с 

местно културно значение – Народно Читалище „Напредък – Елена – 1863”- гр.Елена, 

отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община Елена за периода 

2007-2013 г.: 

“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  № 84/23.09.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. / ПРСР / - мярка 321 

"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони": "Ремонт на 

обществена сграда с местно културно значение - Народно Читалища "Напредък - 

Елена - 1863" гр.Елена, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на 

Община Елена за периода 2007-2013 г. 

 

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

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

Общински съвет – Елена потвърждава, че дейностите по проект за кандидатстване 

пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. / ПРСР / - мярка 321 

"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони": "Ремонт на 

обществена сграда с местно културно значение - Народно Читалища "Напредък - Елена - 

1863" гр.Елена, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на Община Елена 

за периода 2007-2013 г.: 

1. Приоритет 1: „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика”, 

мярка: 

1.2.16. ”Реконструкция и обновяване/ремонт на обществени сгради с историческо, 

културно и религиозно значение и подобряване на околните пространства, вкл.вертикална 

планировка”. 

2. Приоритет 2: „Духовно и културно развитие”, мярка: 

2.2.4. Обогатяване на културно-историческото наследство. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за именуване на 

улица с о.т. 509-508-373-372-371-370-369-364-363-268-397-398-399-400-401-402-403-404-

405-406-240-239-238-237-208 по ЗРП на гр. Елена. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за 

именуване на улица с о.т. 509-508-373-372-371-370-369-364-363-268-397-398-399-400-401-

402-403-404-405-406-240-239-238-237-208 по ЗРП на гр. Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление”. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 21.09.2010 г. от 15.30 часа 

предложението за именуване на улица с о.т. 509-508-373-372-371-370-369-364-363-268-

397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-240-239-238-237-208 по ЗРП на гр.Елена, като 

го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за именуване на улица с о.т. 509-508-373-372-371-370-369-364-363-268-

397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-240-239-238-237-208 по ЗРП на гр. Елена: 

“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  № 85/23.09.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Именуване на улица с о.т. 509-508-373-372-371-370-369-364-363-268-397-

398-399-400-401-402-403-404-405-406-240-239-238-237-208 по ЗРП на гр. Елена 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

Именува улица с о.т. 509-508-373-372-371-370-369-364-363-268-397-398-399-400-

401-402-403-404-405-406-240-239-238-237-208 по ЗРП на гр. Елена – в улица 

„Околовръстна”.  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 

Кънчев закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.10 часа. 

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

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

Гл. специалист ОбС 


