ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/60-26, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - _____ / 21.08.2019 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Удължаване срока на действие на договора за управление на „Буковец“
ООД, сключен с настоящия управител
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 115 / 28.07.2016 г. Общински съвет Елена е избрал Недялко Михайлов
Русев за управител на „Буковец“ ЕООД – търговско дружество, в което Община Елена се
явява едноличен собственик на капитала, за срок от три години. В изпълнение на
горепосоченото решение е сключен Договор за управление № РД.02.11 - 686 / 08.08.2019
г. Същият е изтекъл на 08.08.2019 г.
През изтеклия период управителят Недялко Русев, въпреки немалкото трудности,
предпоставени от незавидното финансовото състояние на дружеството, пазарните условия
и нелоялната до голяма степен конкуренция, успя да запази и дори да подобри част от
основните икономически показатели. Поради това смятам, че правилното решение би
било срокът на действие на договора за управление да бъде продължен. От друга страна,
предвид предстоящото формиране на нов състав на Общински съвет Елена след
провеждането на местните избори, уместно би било именно новият общински съвет,
действащ в качеството на принципал и едноличен собственик на капитала, да вземе подългосрочно решение. Ето защо предлагам договорът за управление да бъде удължен за
период от една година.
С оглед гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от
Търговския закон, и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване
правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества,
Общински съвет Елена:

1. Удължава срока на действие на Договор № РД.02.11 - 686 / 08.08.2016 г. за
управление на „Буковец“ ЕООД, сключен с Недялко Михайлов Русев в
изпълнение на Решение № 115 / 28.07.2016 г. на Общински съвет Елена, за срок от
една година.
2. Възлага на кмета на Община Елена инж. Дилян Стефанов Млъзев да организира
всички необходими действия по сключване на допълнително споразумение към
договора за управление с настоящия управител на дружеството.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Йордан Димитров, заместник-кмет
15.08.2019 г., 10:30 ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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