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изх. № РД.01.02 - _____ / 17.07.2020 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Вземане на решение за заплащане на направени и предстоящи съдебни
разноски по гражданско дело № 23 / 2020 г. по описа на Районен съд Елена, с ищец
„Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое решение № 6 / 14.11.2019 г. Общински съвет Елена освободи от длъжност, но не и
от отговорност тогавашния управител Иван Любенов Иванов. По решение на общинския
съвет беше извършена проверка от независим одитор на дейността на дружеството за
изминалия период. В одитния доклад бяха направени констатации за нарушение на
финансовата дисциплина, целесъобразността и законосъобразността, както и в начина на
ръководене на общинското дружество. За допуснатите нарушения от страна на управителя
бяха предприети мерки и заведен граждански иск, с който се изисква да се възстановят на
дружеството претърпените загуби. Насрочено е дело от Районен съд град Елена на
03.08.2020 г. С оглед допускане на исковата молба трябва да бъдат заплатени съответните
съдебни такси в размер на около 265 лв., депозит за вещо лице в размер на 250 лв. и
адвокатски хонорар на стойност 1 390.00. Посочените суми са начислени съгласно тарифата
на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения и Тарифа за
държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
(ГПК).
Със свое писмо управителят на „Елена Автотранспорт“ ЕООД ни уведомява, че не е по
възможностите на дружеството сумата да бъде заплатена и тъй като инициативата за
предприетите действия е на принципала, моли въпросните средства да бъдат осигурени от
бюджета на общината. Заплащането на дължимите съдебни разноски не представлява
държавна помощ за дружеството по смисъла на Закона за държавните помощи и
регламентите на ЕС, доколкото същото не е пряко свързано с осъществяваната от
дружеството дейност, нито влияе по какъвто и да е начин на свободната пазарна
конкуренция в транспортния сектор.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 54, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Елена:
1. Дава съгласие да се заплатят за сметка на бюджета на община Елена необходимите
средства за покриване на съдебните разноски по гражданско дело № 23 / 2020 г. по
описа на Районен съд Елена, с ищец „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена, в
размер до 1905 лв.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите процесуални действия
по делото.
3. В случай че исковата молба бъде уважена, задължава „Елена Автотранспорт“
ЕООД да възстанови по бюджета на община Елена изплатените средства за
покриване на съдебните разноски до присъдения размер, съгласно съдебното
решение.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“ на община Елена
15.07.2020 г., 13:00 ч.
Съгласували:
Драгомир Цанев, главен юрисконсулт
Силвия Мирянова, директор дирекция „ФБМП“
Даниела Бончева, финансов контрольор
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