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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 49 / 10.04.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 10.04.2020 г. 

 

 

Относно: Освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Буковец“ 

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. 147, ал. ал. 1 и 2 от Търговския закон; чл. 16, 

ал. 1, т. 4 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 

/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 

13 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема депозираното на 16.03.2020 г. заявление от Недялко Михайлов Русев, 

ЕГН **********, управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, като 

предизвестие за едностранно прекратяване на договора за управление по 

негова инициатива. Договорът да се счита за прекратен, считано от 01.05.2020 

г., като при това управителят не дължи обезщетение за неспазено предизвестие. 

Освобождава Недялко Михайлов Русев от длъжността „управител на 

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

решенията като такъв, , считано от горепосочената дата. 

2. На основание чл. 60, ал. 6 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, поради реализирана счетоводна загуба за 2019 г. и двукратно 

нарастване на същата в абсолютен размер спрямо 2018 г. (от 9 х.лв. на 18 х.лв.), 

начислените възнаграждения за 2019 г. на Недялко Михайлов Русев, 

управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, да бъдат намалени с 20%. 
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