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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 6 / 14.11.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 / 14.11.2019 г. 

 

 

Относно: Освобождаване от длъжност на досегашния и избор на нов управител на 

„Елена автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и т. 8, и     

чл. 147, ал. ал. 1 и 2 от Търговския закон; чл. 16, ал. 1, т. 4, т. 10 и т.17, чл. 37, ал. 1 и 

чл. 60, ал. 1 от Наредбата за упражняване правата на собственик на община Елена в 

капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските 

предприятия, като част от структурата на общинска администрация, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

8 гласа „за”, „против”- 5 „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Освобождава от длъжността управител на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ 

ЕООД - гр. Елена“, но не и от отговорността му за действията и решенията 

като такъв, Иван Любенов Иванов с ЕГН **********, поради незадоволително 

справяне с възложените му задължения и отговорности като управител, довело 

до влошаване на финансово-икономическите показатели на дружеството. 

2. Избира, чрез пряк избор, за управител на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД  

гр. Елена, Благой Христов Кондаков с ЕГН **********. 

3. Определя възнаграждение на управителя в размер на две средни месечни 

брутни работни заплати на едно лице в дружеството за предходното 

тримесечие. 

4. Възлага на кмета на община Елена: 

4.1. Да сключи с новоизбрания управител договор за управление на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за срок от три години; 

 

 



 

4.2. Да назначи със заповед комисия, която да извърши приемане и предаване 

на управлението в дружеството между досегашния и новоизбрания управител, 

включително инвентаризация на наличната счетоводна документация по 

опис; 

4.3. Да възложи на правоспособно лице (екип) извършването на цялостен 

финансов одит на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за периода на 

управление на досегашния управител. Доклад от одита да бъде внесен в 

деловодството на Общински съвет Елена не по-късно от 15 февруари 2020 

година. 

5. До приемането на резултатите от одита и вземането на решение на Общински 

съвет Елена за освобождаване на досегашния управител от отговорност или, 

алтернативно, за предявяване на иск срещу него по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 

8 от Търговския закон, на същия да не бъдат изплащани дължимите при 

прекратяването на договора обезщетения. 

6. Възлага на новоизбрания управител да предприеме необходимите действия за 

отразяване в Търговския регистър на настъпилите промени в управлението на 

дружеството. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 

 


