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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

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

„Буковец“ ЕООД - гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е едноличен собственик на капитала на „Буковец” ЕООД. С Решение № 

115 от 28.07.2016 г. Общински съвет Елена е възложил управлението на дружеството на 

Недялко Михайлов Русев за срок от три години. В изпълнение на решението, с последния 

е сключен Договор № РД.02.11 - 686 / 08.08.2016 г. След изтичане на тригодишния срок на 

договора, с последващо Решение № 102 / 29.08.2019 г. Общински съвет Елена е удължил 

същия за нови три години, като в изпълнение на това решение с управителя е сключено 

допълнително споразумение от 30.08.2019 г. 

На 16.03.2020 г. в деловодството на община Елена е входирано заявление от управителя 

на дружеството Недялко Михайлов Русев, с което същият изявява желанието си за 

прекратяване на договора по взаимно съгласие или, алтернативно, заявлението да се счита 

за отправено предизвестие. Не са посочени конкретни причини. Намирам за уместно 

искането да бъде удовлетворено, без да се изчаква да изтече изцяло уговореният в 

договора срок на предизвестие, като се предвиди достатъчно време за извършване на 

приемане и предаване на управлението между досегашния управител и неговия приемник. 

Същевременно, представям на Вашето внимание кандидатурата за управител на 

„Буковец“ ЕООД на Петко Василев Иванов. Роден е на 4 септември 1957 г. Завършил е 

висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“. Работил е в 

РПК - гр. Елена, Общински съвет за сигурност при община Елена, бил е управител на 

„Балкан“ ЕООД. Понастоящем работи в „Аркус“ АД - гр. Лясковец 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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 чл. 147, ал. ал. 1 и 2 от 

Търговския закон; чл. 16, ал. 1, т. 4, 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: 

1. Освобождава от длъжността „управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена“, но 

не и от отговорността му за действията и решенията като такъв, Недялко 

Михайлов Русев с ЕГН **********, по взаимно съгласие, считано от 01.05.2020 г. 

2. Избира, чрез пряк избор, за управител на „БУКОВЕЦ“ ЕООД - гр. Елена, Петко 

Василев Иванов с ЕГН **********, считано от 01.05.2020 г. 

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 „БУКОВЕЦ“ 

ЕООД за срок от три години, а именно от 01.05.2020 г. до 30.04.2023 г.; 

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

управлението в дружеството между досегашния и новоизбрания управител. 

5. Възлага на новоизбрания управител да предприеме необходимите действия за 

отразяване в Търговския регистър на настъпилите промени в управлението на 

дружеството. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“ на община Елена 

07.04.2020 г., 10:00 ч. 


