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П Р О Т О К О Л 
 

№ 14 
 

Днес 14.12.2005 г. от 14.15 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието участие 
взеха  12 общински съветници от общо  17, като отсъстваха общинските съветници:   
Анастасия Тонева-Пеева, Пенка Попова, инж. Дилян Млъзев, инж.Иван Маринов и 
Зехра Салиева. От Общинска администрация участие взеха: зам.кмета на общината   
г-н Йордан Кирчев, секретаря на общината г-жа Валентина Мирчева, г-жа Елка 
Николова – директор „ФБУС”, г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”, г-жа Мария 
Симеонова – мл.експерт „ЧР”, Стоян Пенков – кмет на с. Константин, Стефан Няголов 
– кмет на с. Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с. Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. 
Каменари, Михаил  Трашлиев –  кметски наместник с. Костел, Иван Атанасов – 
кметски наместник с.Лазарци, Марийка Корчева – кметски наместник с.Мийковци, 
Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, Силвия Йорданова – кметски наместник 
с.Чакали, Стефан Котуков – 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 12 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 промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет 

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

обекти за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища 
през 2006 г. 

      Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно обсъждане и приемане на Доклад за самооценяване на 

цялостната медицинска дейност на МБАЛ”д-р Д.Моллов”Елена” ЕООД по 
направленията, критериите и показателите, съгласно приложение № 1 към чл.21, т.1 
на Наредба № 18 на МЗ от 20 юни 2005 г за критериите, показателите и методиката 
за акредитация на лечебните заведения. 

      Вн.: Председателя на ОбС 
4. Предложение относно продажба на придаваеми части от имоти – общинска 

собственост 
      Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно утвърждаване на промени в общинската транспортна 
схема – промяна на маршрутното разписание на линията Елена – Тодювци – Дрента и 
обратно 

      Вн.: Кмета на общината 
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6. Предложение относно промяна на училище – преимуществен ползвател на 
моторно превозно средство за превоз на ученици по Договор Д 01-277/08.11.2005 г. 
между МОН и община Елена. 

      Вн.: Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказвания по внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 12 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 11,  “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 промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет 
      Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно приемане на Списък – предложение за включване на 
обекти за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища 
през 2006 г. 

      Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно обсъждане и приемане на Доклад за самооценяване на 

цялостната медицинска дейност на МБАЛ”д-р Д.Моллов”Елена” ЕООД по 
направленията, критериите и показателите, съгласно приложение № 1 към чл.21, т.1 
на Наредба № 18 на МЗ от 20 юни 2005 г за критериите, показателите и методиката 
за акредитация на лечебните заведения. 

      Вн.: Председателя на ОбС 
4. Предложение относно продажба на придаваеми части от имоти – общинска 

собственост 
      Вн.: Кмета на общината 

5. Предложение относно утвърждаване на промени в общинската транспортна 
схема – промяна на маршрутното разписание на линията Елена – Тодювци – Дрента и 
обратно 

      Вн.: Кмета на общината 
6. Предложение относно промяна на училище – преимуществен ползвател на 

моторно превозно средство за превоз на ученици по Договор Д 01-277/08.11.2005 г. 
между МОН и община Елена. 

      Вн.: Кмета на общината 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет. 
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В 14.30 часа в залата влиза общинския съветник г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 
Председателя на Общински съвет даде думата за изказване на становище на: 

Милко Моллов – член на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, икономическа и 
инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 14.12.2005 г. от 13.30 часа предложението за промяна на Наредбата за 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, като го подкрепя с 3 
гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Диана Иванова – член на Постоянната комисия по “Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено 12.12.2005 г. от 16.30 часа  предложението за 
промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
г-н Йордан Василев  – общински съветник: В предложението е записано така чл.60, 
ал.1 и ал.2 отпадат, чл.61 отпада, чл.62, ал.1 и ал.2 отпадат, чл.63, ал.1 отпада и т.н. 
Считам, че трябва да променим номерацията, така ли е или не? 
г-н Симеон Кънчев – Председател на ОбС: Не е нужно г-н Василев да правим промяна 
в номерацията. Срещу съответния член ще бъде записано - отменен с Решение 
№…./……………… на Общински съвет Елена.  

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 13 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането 
на общинския бюджет 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 74/ 14.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Промяна на Наредбата за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет 

 
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема промени в Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет както следва: 
1.1. Към името на Наредбата се добавя текста “и поемането на общински дълг”. 
1.2. В раздел ІІ към Политика по общинския дълг ; 
1.2.1. В чл.11, ал.1 след текста “се финансира с” се добавя текста “текущи”. 
1.2.2. В чл.12, ал.2 и ал.3 отпадат. 
1.3. В раздел VІІІ “Общински дълг” се поставя точка и се добавя ново изречение 

“Взаимоотношения на общината с банки и други финансови институции”. 
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1.3.1. В чл.59, ал.1 се добавя ново изречение “Общинския съвет може да взема 
решения за поемане на общински дълг с приемането на бюджета на общината или в 
процеса на неговото изпълнение”. 

1.3.2. Чл.59,ал.2 се изменя както следва: “Поемането на общински дълг се 
формира от: 

1. емисия на общински ценни книжа; 
2. дълга, поет с договори за общински заеми; 
3. дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската 

собственост; 
4. изискуемите общински гаранции; 
5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл.43 от Закона за устройство на 

държавния бюджет; 
6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до 

възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от 
Европейския съюз; 

7. задълженията по търговски кредит и финансов лизинг над две години;” 
1.3.3. Към чл.59 се създава нова ал.3 ”Общината може да поема дългосрочен и 

краткосрочен дълг за: 
1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност; 
2. рефинансиране на съществуващ дълг; 
3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни 

обстоятелства; 
4. финансиране на временен недостиг на средства, възникнал по време на 

изпълнение на бюджета; 
5. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от 

форсмажорни обстоятелства; 
6. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции; 
1.3.4. Към чл.59 се създава нова ал.4 “Дълга по ал.3, т.4 се погасява в рамките 

на бюджетната година, но не по-късно от 25 декември на съответната година. В 
случай, че краткосрочния дълг по ал.3, т.5 и т.6 не може да бъде погасен в посочения 
по-гори срок, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца”. 

1.3.5. Чл.60, ал.1 и ал.2 отпадат. 
1.3.6. Чл.61 отпада. 
1.3.7. Чл.62, ал.1 и ал.2 отпада. 
1.3.8 .Чл.63, ал.1 отпада 
1.3.9. В чл.64, ал.1 след текста “обща изравнителна субсидия” се поставя точка 

и   текста до края на изречението  отпада.   
1.3.10. В чл.64, ал.2 след текста “общинския бюджет” се поставя точка и текста 

до края на изречението отпада. 
1.3.11. В чл.64, ал.3 след текста “капиталови разходи” се поставя точка и текста 

до края на изречението отпада. 
1.3.12. В чл.65 след текста  “25 на сто от” се добавя “общата сума на”, след 

“изравнителна субсидия” се добавя текста “по последния заверен годишен отчет за 
изпълнението на бюджета на общината”, отпада текста “на общината за съответната 
година”. 

1.3.13. Чл.67, ал.1 и ал.2 отпадат. 
1.3.14. Чл.68 отпада. 
1.3.15. Създава се нов чл.69 със следните алинеи: 
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“нов Чл.69 (1) Кметът на общината внася предложенията за поемане на 
дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския 
съвет.  

(2) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез 
дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. 
Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, 
стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на 
провеждане на обсъждането. 

(3) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя 
на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата за обсъждане на 
проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от 
общинския съвет. 

(4) За изразените становища и постъпилите предложения при обсъждането се 
съставя протокол, който е неразделна част от предложението по ал.1. 

(5) Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с 
описание на финансовите параметри на дълга – размер на краткосрочния дълг, 
срокове за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за 
погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на 
дълга върху бюджета на общината. 

1.3.16. Създава се нов “чл.70 Кметът на общината изготвя годишен отчет за 
състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от 
отчета за изпълнението на общинския бюджет.” 

1.3.17. Създава се нов “чл.71 Процедурата за избор на финансова институция и 
финансов посредник се извършва в съответствие с принципите и правилата посочени 
в глава пета от Закона за общинския дълг.” 

1.3.18. Създава се нов “чл.72 Дългът на общината не е гарантиран от 
държавата и не представлява нейно задължение, освен в случаите, когато по 
съответния ред е издадена държавна гаранция.” 

1.3.19. Създава се нов “чл.73 Поемането на общински гаранции се извършва по 
реда на глава шеста от Закона за общинския дълг.” 

1.3.20. Създава се нов “чл.74 Поемането на дълг чрез емисия на общински 
ценни книжа се извършва по реда на глава седма от Закона за общинския дълг.” 

1.4. В параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби се добавя текста 
“и с Решение № 74 от 14.12. 2005 г.” 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят 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 за разпределение на 
средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2006 г. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за приемане на Списък – предложение за включване на обекти за 
разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2006 г. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Красимир Николов – 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 13.12.2005 г. от 16.30 
часа предложението за приемане на Списък – предложение за включване на обекти 
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за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2006 
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 приемане на Списък – предложение за включване на обекти за 
разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2006 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 № 75/14.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО : Приемане на Списък – предложение за включване на 
обекти в проекта за разпределение на средства за изграждане и 
ремонт на общински пътища през 2006 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.12  от ЗМСМА и писмо № 91-00-46/10.11.2005 г. на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно изработване 
на проект за разпределение на средства за изграждане  и ремонт на общински 
пътища през 2006 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 2006 г., съгласно приложението. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев като вносител запозна 
присъстващите с предложението за обсъждане и приемане на Доклад за 
самооценяване на цялостната медицинска дейност на МБАЛ”д-р Д.Моллов”Елена” 
ЕООД по направленията, критериите и показателите, съгласно приложение № 1 към 
чл.21, т.1 на Наредба № 18 на МЗ от 20 юни 2005 г за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на лечебните заведения. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Кремена Славчева – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, 
социални дейности, работа с децата и младежите спорта и туризма”: Постоянната 
комисия разгледа на свое заседание проведено на 12.12.2005 г. от 16.00 часа 
предложението за обсъждане и приемане на Доклад за самооценяване на цялостната 
медицинска дейност на МБАЛ”д-р Д.Моллов”Елена” ЕООД по направленията, 
критериите и показателите, съгласно приложение № 1 към чл.21, т.1 на Наредба № 
18 на МЗ от 20 юни 2005 г за критериите, показателите и методиката за акредитация 
на лечебните заведения, 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 обсъждане и приемане на Доклад за самооценяване на цялостната 
медицинска дейност на МБАЛ”д-р Д.Моллов”Елена” ЕООД по направленията, 
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критериите и показателите, съгласно приложение № 1 към чл.21, т.1 на Наредба № 
18 на МЗ от 20 юни 2005 г за критериите, показателите и методиката за акредитация 
на лечебните заведения: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 76/14.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Доклад за самооценяване на 
цялостната медицинска дейност на МБАЛ  „д-р Димитър Моллов- Елена” 
ЕООД по направленията, критериите и показателите, съгласно 
приложение №1 към чл. 21, т.1 на Наредба № 18 на МЗ от 20 юни 2005 
г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на 
лечебните заведения 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 21, т.1 на Наредба № 18 на МЗ от 

20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на 
лечебните заведения, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема Доклад за самооценяване на цялостната медицинска дейност на МБАЛ  

„д-р Димитър Моллов- Елена” ЕООД по направленията, критериите и показателите, 
съгласно приложение №1 към чл. 21,  т.1 на Наредба № 18 на МЗ от 20 юни 2005 г. за 
критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения. 

2. Възлага на Управителят на МБАЛ”д-р Д.Моллов” Елена” ЕООД да подаде 
писмено заявление до Министъра на здравеопазването за откриване на 
акредитационна процедура. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят 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 придаваеми части от имоти – общинска собственост. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за продажба на придаваеми части от имоти – общинска собственост. 

Председателя на Общинския съвет даде 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 
13.12.2005 г. от 17.00  часа  предложението  за  продажба на придаваеми части от 
имоти – общинска собственост, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Диана Иванова – член на Постоянната комисия по “Местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено 12.12.2005 г. от 16.30 часа  предложението за 
продажба на придаваеми части от имоти – общинска собственост, като го подкрепя с 
3 гласа „за” и 1 „против”. 

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 подложи на гласуване 
предложението за продажба на придаваеми части от имоти – общинска собственост: 
“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 77/14.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на придаваеми части от имоти – общинска 
собственост 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за продажба на придаваемите части - частна общинска 

собственост, а именно: 
1.1. Придаваема част с площ от 13 кв.м. към УПИ VІІ-580, кв. 11 по плана на гр. 

Елена, при граници на целия имот: улица,УПИ VІІ-580, УПИ  VІ-581, актувана с АОС № 
439/20.06.2005 г. на цена от 130.00 /сто и тридесет и 00/ лева. 

1.2. Придаваема част с площ от 355 кв.м. към УПИ VІ-141, кв. 31 по плана на с. 
Палици, при граници на целия имот: от две страни улица и УПИ І-141, актувана с АОС 
№ 442/14.10.2005 г. на цена от 603.00 /шестстотин и три и 00/ лева. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договорите за продажба. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
утвърждаване на промени в общинската транспортна схема – промяна на 
маршрутното разписание на линията Елена – Тодювци – Дрента и обратно. 

В 15.05 часа в залата влиза общинския съветник инж.Иван Маринов. 
В залата присъстват 14 общински съветника.  
Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 

предложението  за  утвърждаване на промени в общинската транспортна схема – 
промяна на маршрутното разписание на линията Елена – Тодювци – Дрента и 
обратно. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Милко Моллов – член на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, икономическа и 
инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 14.12.2005 г. от 13.30 часа предложението за утвърждаване на промени 
в общинската транспортна схема – промяна на маршрутното разписание на линията 
Елена – Тодювци – Дрента и обратно, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата на: 
д-р Даниела Лаловска – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, дами и 
господа общински съветници. Имам един въпрос. Общината има подписан договор с 
превозвача. Промяната на транспортната схема ще доведе ли до промени в договора 
и съответно Общината ще претърпи ли загуби с утвърждаването на тази промяна? 

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



            мандат 2003 – 2007 
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 14.12.2005 г. 
 

 9

г-н Йордан Кирчев – заместник кмет на общината: Съгласно Наредба № 2 на 
Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване 
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси и леки автомобили, промени в общинската транспортна схема се извършват 
по предложение на постоянната комисия по транспорта в общината и се утвърждават 
от Общинския съвет. Тоест с вземането на решение от Общинския съвет за 
утвърждаване на промени в общинската транспортна схема – промяна на 
маршрутното разписание на линията Елена – Тодювци – Дрента и обратно, може да се 
извършат промени в графика без да е необходимо да се прави нов конкурс. 

Други изказвания не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за утвърждаване на промени в общинската транспортна схема – 
промяна на маршрутното разписание на линията Елена – Тодювци – Дрента и 
обратно: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 78/14.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема 
– промяна на маршрутното разписание на линията Елена – Тодювци – 
Дрента и обратно 
 
На основание  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 ал.4 от Наредба № 2 от 2002г. на 

МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 
на обществени превози  на  пътници с автобуси и леки автомобили, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
                                                    Р Е Ш И: 
 

 Общински съвет град Елена утвърждава промяна в маршрутното разписание на 
линията Елена - Тодювци – Дрента и обратно. Освен петък и неделя разписанието да 
се изпълнява и в сряда като часовете на тръгване и пристигане да бъдат същите  
както петъчното разписание. Да се изготви ново маршрутно разписание на линията. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
промяна на училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство за 
превоз на ученици по Договор Д 01-277/08.11.2005 г. между МОН и община Елена. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за промяна на училище – преимуществен ползвател на моторно 
превозно средство за превоз на ученици по Договор Д 01-277/08.11.2005 г. между 
МОН и община Елена. 

Председателя на Общинския съвет даде думата за изказване на становище на:  
Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по “Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
13.12.2005 г. от 16.00 часа предложението за промяна на училище – преимуществен 
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ползвател на моторно превозно средство за превоз на ученици по Договор Д 01-
277/08.11.2005 г. между МОН и община Елена, като го подкрепя с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за промяна на училище – преимуществен ползвател на моторно 
превозно средство за превоз на ученици по Договор Д 01-277/08.11.2005 г. между 
МОН и община Елена: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 79/14.12.2005 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на училище – преимуществен ползвател на 
моторно превозно средство за превоз на ученици по Договор Д 01-
277/08.11.2005 г. между МОН и община Елена 

 
На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 3 и  

чл.4 от Договор Д 01-277/08.11.2005 г. между МОН и община Елена, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема промяна на едно от училищата, определении по Договор Д 01-
277/08.11.2005 г. между МОН и община Елена за преимуществени ползватели на 
моторни превозни средства за превоз на ученици, а именно ОУ „Христо Ботев” 
с.Беброво, общ6ина Елена. 

2. Определя за преимуществен ползвател на моторно превозно средство за 
превоз на ученици НУ”Иларион Макариополски” гр.Елена, община Елена вместо 
ОУ”Христо Ботев” с.Беброво, община Елена. 
 

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

Симеон Кънчев закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.50 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) 
 


