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П Р О Т О К О Л 
 

№ 14 
 

Днес 25.11.2004 г. от 14.15 часа в голямата зала на Община Елена се проведе 
четиринадесетото заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на 
заседанието участие взеха  13 общински съветници от общо  17, като отсъстваха 
общинските съветници Милко Моллов, Петър Коев, инж. Дилян Млъзев, инж. Иван 
Маринов.  От Общинска администрация участие взеха: г-н Йордан Кирчев – заместник 
кмет на общината, г-жа Валентина Мирчева – секретар на общината, г-ца Димитрина 
Иванова – директор “УТАБ”, г-н Петко Петков – ст. експерт “СДТУ”, инж. Анка 
Стойкова – гл. инжинер, Стоян Пенков – кмет на с.Константин, Стефан Няголов – кмет 
на с.Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с.Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. 
Каменари, Иван Шубърков – кметски наместник  с.Илаков рът, Сийка Николова – 
кметски наместник  с.Марян, Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, Цеца 
Чуканова – кметски наместник с.Руховци, Мария Корчева – кметски наместник с. 
Мийковци, Михаил Трашлиев – кметски наместник с.Костел, Румяна Терзиева – 
кметски наместник с.Блъсковци, Стефан Кютуков – кметски наместник с.Буйновци и 
граждани.  

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2  от ЗМСМА 
откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 13 общински 
съветника.  

Председателят на Общински 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 администриране на местните данъци и такси от 
Община Елена. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по 

утвърдени транспортни схеми. 
     Вн.: Кмета на общината 

3.Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управление на 
МБАЛ ”Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена. 

     Вн.: Председателя на ОбС 
4. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни 

заседатели към Окръжен съд гр. В.Търново. 
     Вн.: Комисия 
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Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като запозна 
присъстващите с Проекта за дневен ред предложи, като т.5 в проекта за дневен ред 
да се добави предложението за продажба на движими вещи и отдаване под наем на 
имот – собственост на общински търговски дружества, като т.6 в проекта за дневен 
ред да се добави предложението за приемане на Списък – предложение за включване 
на обекти в проекта за разпределение на средства за изграждане и ремонт на 
общински пътища през 2005 г. и като т.7 в проекта за дневен ред да се добави 
предложението за даване на съгласие за кандидатстване по Програма ФАР – ИСС 
“Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитието на туризма”, 
за финансиране на обект “Допълнително водоснабдяване група Илаков рът”. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата по внесения 
проект за дневен ред 

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.5 в проекта за 

дневен ред да се добави предложението за продажба на движими вещи и отдаване 
под наем на имот – собственост на общински търговски дружества: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.6 в проекта за 
дневен ред да се добави предложението за приемане на Списък – предложение за 
включване на обекти в проекта за разпределение на средства за изграждане и ремонт 
на общински пътища през 2005 г.: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване като т.7 в проекта за 
дневен ред да се добави предложението за даване на съгласие за кандидатстване по 
Програма ФАР – ИСС “Подобряване водоснабдяването в райони с потенциал за 
развитието на туризма”, за финансиране на обект “Допълнително водоснабдяване 
група Илаков рът”: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложения проект за дневен ред с гласуваните т.5, т.6 и т.7: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 
1. Предложение относно администриране на местните данъци и такси от 

Община Елена. 
     Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по 
утвърдени транспортни схеми. 

     Вн.: Кмета на общината 
3.Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управление на 

МБАЛ ”Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена. 
     Вн.: Председателя на ОбС 
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4. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни 

заседатели към Окръжен съд гр. В.Търново. 
    Вн.: Комисия 

5. Предложение относно продажба на движими вещи и отдаване под наем на 
имот – собственост на общински търговски дружества. 

    Вн.: Кмета на общината  
6. Предложение относно приемане на Списък – предложение за включване на 

обекти в проекта за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински 
пътища през 2005 г. 

    Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма 

ФАР – ИСС “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитието на 
туризма”, за финансиране на обект “Допълнително водоснабдяване група Илаков 
рът”. 

    Вн.: Кмета на общината 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
администриране на местните данъци и такси от Община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите в 
залата с предложението за администриране на местните данъци и такси от Община 
Елена. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 24.11.2004 г. от 16.00 часа предложението за 
администриране на местните данъци и такси от Община Елена, като го подкрепя с 3 
гласа “за”. 
 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
инж. Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.11.2004 г. от 17.00 
часа предложението за администриране на местните данъци и такси от Община 
Елена, като го подкрепя с 5 гласа “за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за администриране на местните данъци и такси от Община 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 № 81/25.11.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Администриране на местните данъци и такси от Община 
Елена 
На основание чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема I вариант – Общината да поеме администрирането на такса “битови 

отпадъци” заедно с администрирането на местните данъци. 
2. Кметът на Общината да сключи Споразумение с Главния данъчен директор за 

функции и правомощия по чл. 237, ал. 3 и 4 от ДПК по администрирането на данъчни 
задължения и такса за битови отпадъци по ЗМДТ. 

Приложение: 1.Писмо № И-1887/25.10.2004 г. на НСОРБ. 
                     2.Акт за възлагане на правомощия по чл. 237, ал.4 от ДПК. 
                     3.Споразумение за възлагане на функции и правомощия по чл. 

237, ал.3 и ал.4 от ДПК. 
                     4.Споразумение по чл.9а от ЗМДТ за възлагане администрирането 

на таксата за битови отпадъци. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината да запознае присъстващите с предложението за възлагане на 
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми. 

Заместник кмета на общината преди да запознае присъстващите с 
предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 
транспортни схеми уточни, че вносителя предлага следното допълнение в проекта за 
решение на предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по 
утвърдени транспортни схеми: В  I ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА 
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА СРОК ОТ 5 
ГОДИНИ ПО УТВЪРДЕНИТЕ ЛИНИИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КАКТО 
СЛЕДВА: 

А. ЛИНИИ 
1/ Републиканска транспортна схема – да се добави: “по утвърдените 

маршрутни разписания” 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

Пенка Попова - председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 24.11.2004 г. от 16.00 часа предложението за възлагане на 
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми, като го подкрепя с 3 
гласа “за”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж.Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.11.2004 г. от 17.00 
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часа предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 
транспортни схеми, като предлага в проекта за решение в състава на комисията за 
провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения да бъдат включени 
общинските съветници: 

Лазар Николов Костов – заместник председател на ОбС – Елена; 
Красимир Костадинов Николов – общински съветник 
Подкрепили предложението и направеното допълнение с 5 гласа “за”. 
 
Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 
транспортни схеми с направеното допълнение от вносителя: В  I ОТКРИВА 
ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН 
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ ПО УТВЪРДЕНИТЕ ЛИНИИ ОТ 
КВОТАТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КАКТО СЛЕДВА: 

А. ЛИНИИ 
1/ Републиканска транспортна схема – да се добави: “по утвърдените 

маршрутни разписания” 
 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване внесеното допълнение 

от Постоянната комисия “Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция” – в състава на комисията за провеждане на конкурса и 
оценка на постъпилите предложения да бъдат включени общинските съветници: 

Лазар Николов Костов – заместник председател на ОбС – Елена; 
Красимир Костадинов Николов – общински съветник 

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

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 
транспортни схеми с направените допълнения: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 82/25.11.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 
транспортни схеми  
 
На основание чл. 21,  ал. 2, от ЗМСМА, чл.17, ал. 2,3,4 и 5 и чл. 19, ал. 1 от 

“Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 
схеми  и  за осъществяване   на  обществени  превози  на пътници  с автобуси  и  леки 
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автомобили” 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 5 ГОДИНИ ПО 
УТВЪРДЕНИТЕ ЛИНИИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КАКТО СЛЕДВА: 
 
                    А. ЛИНИИ 
                     
                        1/ Републиканска транспортна схема по утвърдените маршрутни 
разписания  

- Елена – София и обратно 
- Елена – Сливен и обратно 
- Елена – Стара  река и обратно 

                         2/ Областна транспортна схема 
- Елена  - Ср. Колиби – В. Търново и обратно 
- Елена – Златарица – В. Търново и обратно 
- Елена -  Златарица – Г. Оряховица и обратно 

                          3/ Общинска транспортна схема 
- Елена – Майско и обратно 
- Константин – Беброво – Марян – Елена и обратно 
- Елена – Каменари – Бойковци и обратно 
- Елена – Тодювци – Дрента и обратно 
- Елена – Беброво – Дебели рът – Златарица и обратно 
- Елена – Блъсковци – Яковци – Ср. Колиби и обратно 
- Елена – Буйновци – Мийковци и обратно 
- Елена – Илаков рът – Руховци – Елена 
4/ Градски линии – по утвърдено разписание 

                            5/ Допълнителни линии за учащите се по утвърдена транспортна 
схема.  
 
                      Б.  ТРАНСПОРТНИ ПАКЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИНИИТЕ:  
                       
                           ПАКЕТ І:        
 

1. Елена – В. Търново и обратно: периодичност – ежедневно от 
понеделник до петък; час на тръгване – 6,30 , 9,10 и 17,15 часа ; 
час на връщане – 8,00 , 13,00 и 18,30 часа . 

2. Елена – Велковци – Лазарци – Хъневци – Илаков рът – Буйновци 
– Мийковци и обратно : периодичност – сряда, петък и неделя 

- сряда – тръгване в 6,00 и 13,45 часа : връщане съответно в 6,25 
и 14,05 часа 

- петък – тръгване в 7,20 , 14,30 и 17,15 часа : връщане съответно 
в 8,15 , 15,10 и 18,10 часа. 
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- неделя – тръгване в 7,20 и 15,15 часа : връщане съответно в 

8,15 и 15,55 часа.              
3. Елена – Велковци – Лазарци – Хъневци – Илаков рът – Руховци – 
Елена : периодичност – ежедневно от понеделник до петък ; час на 
тръгване – 6,00 и 13,45 часа; връщане  - съответно в 6,30 и 14,10 
часа. 

                              
                          ПАКЕТ ІІ : 
 

1. Елена – В. Търново и обратно : периодичност – ежедневно ; час 
на  тръгване – 8,10 и 14,00 часа ; час на връщане – 12,15 и 17,15 
часа.   

2. Елена – Тодювци – Дрента и обратно  : периодичност – петък и 
неделя ; час на тръгване – 7,00 , 14,30 и 18,45 часа; час на 
връщане – съответно 8,00 , 15,30 и 19,45 часа.                 

      
                          ПАКЕТ ІІІ :  
 

1. Елена – В. Търново и обратно : периодичност – ежедневно ; час 
на тръгване -  8,40 часа ; час на връщане – 15,00 часа 

2. Елена – Беброво – Дебели рът – Златарица и обратно : 
периодичност – понеделник и петък  ;  понеделник – час на 
тръгване 6,00 и съответно час на връщане  9,00 часа ; петък – 
час на тръгване 6,00 и 14,30 часа и съответно час на връщане  
9,00 и 17,30 часа. 

 
                            ПАКЕТ ІV : 
 

1. Елена – гара Г. Оряховица и обратно : периодичност – 
ежедневно ; час на тръгване – 7,00 и 14,30 часа ; час на 
връщане – 11,30 и 17,30 ч. 

2. Елена –  Блъсковци -Средни колиби  и обратно : периодичност – 
сряда, петък и неделя. 

- в сряда и петък – час на тръгване – 6,00 и 14,15 часа ; час на 
връщане – 6,50 и 14,55 часа ; 

- неделя – час на тръгване 16,10 ч.; час на връщане 16,55 часа. 
ЗАБЕЛЕЖКА: В петък автобусът ходи до с. Бадевци. 
 
ПАКЕТ V : 
 
 1. Елена – Майско и обратно : периодичност – ежедневно от 
понеделник до петък ; час на тръгване – 7,00 , 14,20 и 17,30 часа; 
час на връщане – 8,00 , 15,30 и 6,00 часа на другия ден. 
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ПАКЕТ VІ : 
 
1. Елена – Майско и обратно : периодичност – ежедневно. 
- от понеделник до петък включително – час на тръгване  8,30 , 

12,00 и 16,20 часа ; час на връщане – 9,30 , 13,00 и 17,05 часа. 
- събота и неделя -  час на тръгване 8,30 часа и съответно час на 

връщане 9,30 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 :   
 
                                   1. Костадин Петков Костадинов – началник сектор  “ УСКП “ 
                                   2. Представител на РО ДАИ – В. Търново 
                                   3. Представител на Данъчна служба – В. Търново 
                                   4. Петко Николов Петков – ст. експерт ПДТУ в общината 
                                   5. Лазар Николов Костов – зам. председател на ОбС -Елена 
                                   6. Красимир Костадинов Николов - общински съветник 
                                    
                          ІІІ .УТВЪРЖДАВА СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И     
                                КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ : 
 
                              КРИТЕРИЙ 1 : Седалище по съдебна регистрация 

1.1. Седалище по съд. регистрация в Община Елена – 20 т 
1.2. Седалище по съд. регистрация извън общината-5 т 

                              КРИТЕРИЙ 2 : Екологичност на превозните средства   
2.1. Оборудвани с екодвигатели -  10 j 
2.2. Оборудвани с катализатор или газова уредба- 3 – 5 т 
2.3. Останалите – 2 т. 

                               КРИТЕРИЙ 3 :  ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС ЗА  
                                                       МЕЖДУСЕЛИЩНИТЕ ЛИНИИ 
                                 От 0 до 20 точки. Най-ниската цена получава 20 точки, а най-
високата 1 точка. Останалите предложения получават интерполирана оценка с 
точност до втория знак след десетичната запетая. 
                              КРИТЕРИЙ 4 : ОБОРУДВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА  
                                                       ПРЕВОЗ НА ТРУДНО ПОДВИЖНИ ЛИЦА 
                                 4.1. Оборудвани – 10 точки 
                               4.2. Необорудвани – 5 точки 
                             КРИТЕРИЙ 5 :  ВЪЗРАСТ НА АВТОБУСИТЕ И СЪОРЪЖЕНОСТ  
                                                       С  КЛИМАТИК , ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА, ХЛА   
                                                       ДИЛНИК,АУДИОВИЗУАЛНА ТЕХНИКА И ДР.  
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                                5.1. До 10 години – от 10 до 15 точки. Най-новият автобус в този 
интервал получава 15 точки , а най- старият 10. Останалите предложения получават 
интерполирана оценка с точност до втория знак след запетаята. 
                                5.2. От 10 до 15 години -  най-новият автобус в този интервал 
получава 10 точки, а най-старият 5 точки. Останалите предложения получават 
интерполирана оценка с точност до втория знак след запетаята. 
                                5.3. Над 15 години – от 2 до  5 точки. 
                                5.4. За всяко допълнително съоръжение – по 1 точка. 
                            КРИТЕРИЙ 6 : СОБСТВЕНОСТ НА АВТОМОБИЛИТЕ, С КОИТО 
                                                       КАТДИДАТСТВА ПРЕВОЗВАЧА         
                          6.1. Собствени или на лизинг до 1 година – 10 точки 
                                 6.2. С лизингов договор над 1 год. – от 5 до 9 точки. Най-
краткосрочният лизинг получава 9 точки, а най-дългосрочният 5 точки. 
                                 6.3. Наети с договор за наем над 1 год. -  2 точки 
                            КРИТЕРИЙ 7 : НАЛИЧИЕ НА СОБСТВЕНА ИЛИ НАЕТА   СЕР- 
                                                       ВИЗНА БАЗА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ  
                                                       НА АВТОБУСИТЕ 
                                  7.1. Собствена база – 10 точки 
                                 7.2. Наета база – 5 точки 
                            КРИТЕРИЙ 8 : ДОСЕГАШНО УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
                                                       МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ 
                                 За всяко отделно направление по 1 точка. 
 
                            Класирането на отделните оферти  се извършва на база общо 
събраните точки. На първо място се класира кандидата с натрупани най-много точки. 
                                    
                        ІV .  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА СЕ       
                                ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев  запозна присъстващите с 
предложението за провеждане на конкурс за възлагане управление на МБАЛ 
“ДИМИТЪР Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена съгласно чл.2,  от Наредба № 9 от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 55 
от 2000 г.)  

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 
д-р Иван Иванов – председател на Постоянната комисия по “Здравеопозване, 
социални дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма”: Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.11.2004 г. от 16.30 часа 
предложението за провеждане на конкурс за възлагане управление на МБАЛ 
“Димитър Моллов” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя с 2 гласа “за” и 1 “против”. 

 Дадена бе думата за изказване на становище на: 
инж. Георги Аргиров – председател на Постоянната комисия по “Местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
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Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 24.11.2004 г. от 17.00 
часа предложението за провеждане на конкурс за възлагане управление на МБАЛ 
“Димитър Моллов” ЕООД гр.Елена, като го подкрепя с 4 гласа “за” и 1 “против”. 

Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. Аз съм общинския съветник гласувал против 
предложението за възлагане управление на МБАЛ “Димитър Моллов” ЕООД гр.Елена в 
заседанията и на двете Постоянни комисии.В предложението се казва, че с анекс на 
д-р Минчев същия е продължен до избиране на нов управител чрез конкурс.Договорът 
е подновен за нов 3 годишен срок.Анекса сключен между Кмета на общината и д-р 
Минчев се счита за продължение на договора.Против процедурата съм, защото 
Общинска болница има управител, който има анекс за срок от 3 години.Ако сте искали 
да правите конкурс е трябвало да сложите някои, временно изпълняващ длъжността 
до назначаване на титуляр.Този вариант противоречи на Закона за лечебните 
заведения. През управлението на д-р Минчев Лечебното заведение подобри своите 
резултати 2003 г. завършва със счетоводна печалба 18 хил. лв. 
г-н Симеон Кънчев – председател на ОбС: Като вносител на предложението искам да 
уточня, че нарушение на Закона за лечебните заведения с обявяването на конкурс за 
управител на МБАЛ “Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена не правим.Не виждам 
нищо лошо предложението  да бъде внесено в Общинския съвет в момента.Това е 
смисъла на конкурсното начало - търсене на нови концепции за развитие на 
Здравното заведение.  

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за провеждане на конкурс за възлагане управление на МБАЛ 
“Димитър Моллов” ЕООД гр.Елена: 
“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – 2,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83/25.11.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Провеждане на конкурс за възлагане управление на 
МБАЛ “Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена 
 
На основание чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА в изпълнение на чл.3, чл.4 и чл.5 от 

Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ДВ, 
бр. 55 от 2000 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И : 

 
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на МБАЛ “Д-р Димитър 

Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена съгласно чл.2, от Наредба № 9 от 
26.06.2000 г. за условията и  реда за провеждане на конкурси  за възлагане  
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     управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
     (ДВ, бр. 55 от 2000 г.) 
2. Обект на конкурса – управител на МБАЛ “Д-р Димитър Моллов – Елена” 

ЕООД гр.Елена; 
3. До конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания: 
3.1. Да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по 

медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с 
образователно квалификационна степен “магистър” по икономика и 
управление с призната специалност по медицинска информатика и 
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

3.2. Да имат най- малко пет години трудов стаж като лекар или икономист. 
Кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна степен 
“магистър” по медицина, да имат придобита специалност; 

3.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления 
от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

4. Кандидатите следва да представят следните документи: 
4.1. Диплом за завършено висше образование с образователно - 

квалификационна степен “магистър” по медицина или “магистър” по 
икономика; 

4.2. Свидетелство или удостоверение за специалност “икономика на 
здравеопазването” или “медицинска информатика и здравен 
мениджмънт”; 

4.3. Удостоверение за завършено обучение и придобита квалификация по 
“здравен мениджмънт”; 
(Квалификация по “здравен мениджмънт” се удостоверява с посочените 
документи в параграф 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г.за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 55 от 2000 г.) 

4.4. Документ за придобита специалност за кандидатите с образователно – 
квалификационна степен “магистър” по медицина; 

4.5. Документ, удостоверяващ наличието на петгодишен трудов стаж като 
лекар или икономист; 

4.6. Свидетелство за съдимост; 
5. Документите за участие в конкурса следва да бъдат подадени в запечатан 

плик в стая 204 на общинската администрация до 07.01.2005 г.; 
6. Информация за темите – предмет на събеседването кандидатите може да 

получат от лечебното заведение, съобразно чл.2, ал.3 от Наредба № 9 от 
26.06.2000 г. в срок до 31.12.2004 г. 

7. Конкурсът ще се проведе на 14.01.2005 г. от 10.00 часа в сградата на 
общинската администрация. 

8. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса за 
възлагане управлението на МБАЛ “Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД 
гр.Елена в състав от 5 души и определя състава й както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирчев Василев – зам. кмет на общината; 
СЕКРЕТАР:        Анета Цончева Евтимова – директор на дирекция 
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                                                                “Хуманитарни дейности”; 
ЧЛЕНОВЕ:        Йордан Цветанов Йорданов – юрист; 
                       д-р Марияна Кирилова – председател на РК на БЛС – 
магистър по медицина; 
                       Екатерина Атанасова Личева – н-к отдел “Организация и 
контрол”;                                           

9. Определя следните специалисти за резервни членове на комисията, 
избрана по т.8: 

9.1.   Веселка Коева – юрист; 
9.2.   д-р Албена Ламбева – председател на комисия по етика в РК БЛС – 
      магистър по медицина;   
10.  Определя възнаграждение на членовете на комисията в размер на 20% от 
минималната работна заплата, които да се изплатят от бюджета на МБАЛ “Д-р 
Д.Моллов – Елена” – гр.Елена. 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на г-н Лазар 

Костов заместник председател на Общински съвет да запознае присъстващите с 
предложението на комисията избрана с Решение № 74/28.10.2004 г. на Общински 
съвет - Елена за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели 
към Окръжен съд гр.Велико Търново 

Заместник председателя на Общински съвет г-н Лазар Костов запозна 
присъстващите с предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за 
съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Окръжен съд 
гр.Велико Търново: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 84/25.11.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни 
заседатели към Окръжен съд гр. Велико Търново 
 
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА съгласно чл.4 от Наредба № 27/1994 г. на 

Министъра на правосъдието, за съдебни заседатели и чл.44 от ЗСВ, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Предлага за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново 

следните лица: 
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1. Иванка Кръстева Ганчева 
2. Кина Христова Въчкова 
3. Милка Боянова Боева 
4. Евгения Христова Николова 
5. Мехмед Хасанов Юсеинов 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
продажба на движими вещи и отдаване под наем на имот – собственост на общински 
търговски дружества. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за продажба на движими вещи и отдаване под наем на имот – 
собственост на общински търговски дружества. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Стоян Николов – председател на Постоянната комисия по “Общинска собственост, 
земеделие и гори”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
23.11.2004 г. от 16.00 часа предложението за продажба на движими вещи и отдаване 
под наем на имот – собственост на общински търговски дружества, като го подкрепя с 
4 гласа “за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за продажба на движими вещи и отдаване под наем на имот – 
собственост на общински търговски дружества: 
“ЗА” – 11,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

 Р Е Ш Е Н И Е № 85/25.11.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Продажба на движими вещи и отдаване под наем на 
имот - собственост на общински търговски дружества 
 
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.11, ал.1 от 

НРУПСОЕКТД/ЕООД, ЕАД, ООД, АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Управителят на “Буковец” ЕООД, гр.Елена да отдаде под наем 
дърводелска работилница на дружеството за срок от една година след 
провеждане на търг с явно наддаване по реда на Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 
Елена. 
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2. Дава съгласие Управителят на “МБАЛ” д-р Д.Моллов”- Елена” ЕООД, 

гр.Елена да продаде на търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 
Община Елена следните движими вещи, собственост на дружеството: 

 
2.1. лек автомобил “Волга” ГАЗ-24-10, рег. № ВТ 60-90-АС; 
2.2. лек автомобил “Жигули” ВАЗ-21-02, рег. № ВТ 05-08-ЛК; 
2.3. санитарна линейка “Шкода”, рег. № ВТ-00-96-ТВ. 
3. Управителите на общинските дружества да дадат пълен отчет за 

резултатите от проведените търгове в петдневен срок от провеждането на 
същите. 

4. Определянето на спечелилите търговете участници става с писменото 
одобрение на Кмета на Община Елена. 

5. Контролът по изпълнението на решението да се осъществява от Кмета на 
Община Елена. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
приемане на Списък – предложение за включване на обекти в проекта за 
разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2005 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за приемане на Списък – предложение за включване на обекти в 
проекта за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища 
през 2005 г., като помоли да бъдат коригирани цифрите в Приложение А, както 
следва: 

1. Местни пътища – Община Елена – (I+II+III) ОБЩО:  913008 
2. I. Ремонт IV – КЛАС – ОБЩО:  675008 
3. IV – 53022  “Давери – Каменари – Бойковци” 150000 
4. IV – 53407 “Буйновци – Нешевци”  100000 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи в раздел II 

Ремонт Местни пътища да се включи нова т.15 МП  “Мийковци – Ралиновци – 
Игнатовци”  от км. 0+000 до км. 3+000    текущ   2005 – 2007   30000    0   10000 

Както и да се променят цифрите в Приложение А както следва: 
1. Местни пътища – Община Елена – (I+II+III) ОБЩО:  923008 
2. II. Ремонт МП – ОБЩО:  98000 
Дадена бе думата за изказване на становище на: 

Йордан Василев – член на Постоянната комисия по “Устройство на територията, 
опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.11.2004 г. от 13.00 
часа предложението за приемане на Списък – предложение за включване на обекти в 
проекта за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища 
през 2005 г., 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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Председателя на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 
приемане на Списък – предложение за включване на обекти в проекта за 
разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2005 г. 
с внесените корекции в Приложение А от вносителя: 

1. Местни пътища – Община Елена – (I+II+III) ОБЩО:  913008 
2. I. Ремонт IV – КЛАС – ОБЩО:  675008 
3. IV – 53022  “Давери – Каменари – Бойковци” 150000 
4. IV – 53407 “Буйновци – Нешевци”  100000 
 

“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Председателя на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

приемане на Списък – предложение за включване на обекти в проекта за 
разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2005 г. 
с внесеното допълнение от него: В раздел II Ремонт Местни пътища да се включи 
нова т.15 МП  “Мийковци – Ралиновци – Игнатовци”  от км. 0+000 до км. 3+000     
текущ   2005 – 2007   30000    0   10000 

Както и да се променят цифрите в Приложение А както следва: 
1. Местни пътища – Община Елена – (I+II+III) ОБЩО:  923008 
2. II. Ремонт МП – ОБЩО:  98000 
 

“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
Председателя на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

приемане на Списък – предложение за включване на обекти в проекта за 
разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2005 г. 
с гласуваните промени: 
“ЗА” – 12,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 86/25.11.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Приемане на Списък – предложение за включване на 
обекти в проекта за разпределение на средства за изграждане и 
ремонт на общински пътища през 2005 г. 
 
На основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и писмо № 91-00-38/27.10.2004 г. на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно изработване 
на проект за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища 
през 2005 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
ПРИЕМА Списъка – предложение за включване на обекти от общинската пътна 

мрежа на територията на община Елена в проект за разпределение на средства за 
изграждане и ремонт на общински пътища през 2005 г., съгласно приложението. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
даване на съгласие за кандидатстване по Програма ФАР – ИСС “Подобряване 
водоснабдяването в райони с потенциал за развитието на туризма”, за финансиране 
на обект “Допълнително водоснабдяване група Илаков рът”. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за даване на съгласие за кандидатстване по Програма ФАР – ИСС 
“Подобряване водоснабдяването в райони с потенциал за развитието на туризма”, за 
финансиране на обект “Допълнително водоснабдяване група Илаков рът”. 

Дадена бе думата за изказване на становище на: 
Йордан Василев – член на Постоянната комисия по “Устройство на територията, 
опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности”: 
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.11.2004 г. от 13.00 
часа предложението за даване на съгласие за кандидатстване по Програма ФАР – ИСС 
“Подобряване водоснабдяването в райони с потенциал за развитието на туризма”, за 
финансиране на обект “Допълнително водоснабдяване група Илаков рът”, като го 
подкрепя с 3 гласа “за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за даване на съгласие за кандидатстване по Програма ФАР – ИСС 
“Подобряване водоснабдяването в райони с потенциал за развитието на туризма”, за 
финансиране на обект “Допълнително водоснабдяване група Илаков рът”: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 87/25.11.2004 г. 
 

ОТНОСНО : Даване на съгласие за кандидатстване по Програма ФАР – 
ИСС “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за  
развитието на туризма”, за финансиране на обект “Допълнително  
водоснабдяване група Илаков рът” 
 
На основание чл.21, ал. 2, от ЗМСМА, писмо № 9108-44/28.10.2004 г. на 

Областен управител на област Велико Търново , Насоките за кандидатстване по 
Проект BG 2003 –0040937.11.02 “Подобряване на водоснабдяването в райони с 
потенциал за развитие на туризма”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
Общински съвет – Елена дава съгласие на Община Елена да кандидатства по 

програма  ФАР – ИСС “Подобряване  на  водоснабдяването  в  райони  с потенциал  за 
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развитие на туризма” за финансиране на обект “Допълнително водоснабдяване група 
“Илаков рът”. 

При одобряване на проекта, Общински съвет – Елена дава съгласие за 
съфинансиране от страна на кандидата Община Елена в рамките минимум 10% от 
стойността на обекта. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.45 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена, и Кмета на Община Елена за сведение. 

 
 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

(Симеон Кънчев) 
 
 

 
Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

   (Станислава Кабакова) 
 


