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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 42 / 27.02.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 27.02.2020 г. 

 

 

Относно: Приемане на Доклад, съдържащ констатации относно дейността и 

отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена през периода, в който 

управител на дружеството е бил Иван Любенов Иванов, и възлагане на съответни 

действия за търсене на отговорност от същия 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 8, чл. 145 и чл. 

147, ал. 2 от Търговския закон, 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”- няма „въздържали се”- 5/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема за информация Доклад от Стефан Михайлов Стефанов, финансов 

експерт, диплома № 012474 / 1989 г., съдържащ констатации относно дейността 

и отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена през периода, в 

който управител на дружеството е бил Иван Любенов Иванов. 

2. Приема общ размер на нанесените от Иван Любенов Иванов, в качеството му 

на управител на „Елена Автотранспорт“ ЕООД за периода от 13.10.2016 г. до 

19.11.2019 г., имуществени вреди на дружеството за  6 616.03  лв., както следва: 

2.1. Липса на гориво на стойност 2 216.49 лв.; 

2.2. Липса на стойност 800 лева за осъществена транспортна услуга – превоз от 

гр. Елена до гр. Исперих, за която в дружеството не е постъпил приход; 

2.3. Вреда на стойност 1 680 лева, заплатени за услуги, които реално не са 

ползвани от дружеството; 

2.4. Вреда на стойност 1 280 лева, изплатени като обезщетения по прекратен без 

основание трудов договор по инициатива на управителя; 

 

 



 

2.5. Вреда на стойност 639.54 лева, изплатени като обезщетения по прекратен 

без спазено предизвестие трудов договор по инициатива на управителя. 

3. Възлага на Благой Христов Кондаков, управител на „Елена Автотранспорт“ 

ЕООД, да предяви иск с правно основание чл. 145 от Търговския закон, с 

който да се потърси имуществена отговорност от Иван Любенов Иванов, в 

качеството му на управител на „Елена Автотранспорт“ ЕООД за периода от 

13.10.2016 г. до 19.11.2019 г., за нанесени вреди, подробно описани в т. 2 от 

настоящото решение. 

4. Възлага на кмета на община Елена да сезира компетентната прокуратура, като 

изпрати копие от доклада по т. 1 от настоящото решение, за извършване на 

проверка за евентуално осъществени от Иван Любенов Иванов, в качеството 

му на управител на „Елена Автотранспорт“ ЕООД за периода от 13.10.2016 г. 

до 19.11.2019 г., престъпления. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


