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ДO
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Елена е собственик на капитала на общинското търговско дружество „Буковец“
ЕООД и като такъв има интерес дружеството да се развива и да дава добри резултати от
стопанската дейност, която извършва.
С договор за управление РД.02.11-253 / 04.05.2020 г. и Решение № 50 от 10.04.2020 г. на
Общински съвет гр. Елена, управлението на дружеството е възложено на г-н Петко
Василев Иванов. Договорът е сключен за срок от една година и последствие продължен до
избор на управител чрез конкурсна процедура. На 23.12.2021 г., съобразно Решение № 133
от 25.11.2021 г. на Общински съвет Елена, беше проведен конкурс за избор на управител,
но до номинация не се стигна, като протокол от същата е достъпен на електронен адрес
https://elena.bg/currentNews-4361-newitem.html.
На 29.10.2021 година временният управител Петко Василев, е депозирал в деловодството
на общинска администрация заявление, с което ни уведомява за желанието си да му бъдат
прекратени правомощията като управител, поради навършване на пенсионна възраст,
считано от 01.02.2022 г. Изхождайки от обстоятелството, че липсват желаещи да
изпълняват длъжността управител на търговското дружество и факта, че през последните
години оперативната дейност на същото е значително намаляла, а разходите за
консумативи и данъци се трупат периодично, на 19.01.2022 г., след обсъждане в
постоянни комисии при общински съвет Елена, се взе решение за започване на процедура
по доброволна ликвидация на „Буковец“ ЕООД, като в процеса на ликвидация ще се
премине към осребряване на част от имуществото, с цел покриване на задълженията и
преминаване на останалите активи на управление на община Елена, като част от
новообразувано общинско предприятие. За целта проведохме разговор с управителя Петко
Василев Иванов, който потвърди съгласието си да остане на заеманата от него към

момента длъжност и да продължи да представлява дружеството до приключване на
процедурата по прекратяване на дружеството, но не повече от шест месеца.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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. 16, ал. 1, т. 4 и чл. 37 ал. 2 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговски дружества с
общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на
общинска администрация, Общински съвет Елена:
1. Прекратява конкурсна процедура за избор на управител на „Буковец“ ЕООД,
открита с Решение № 133 от 25.11.2021 г. на Общински съвет – Елена.
2. Избира действащия към момента управител, Петко Василев Иванов, за временен
управител на „Буковец“ ЕООД, до приключване на процедурата по ликвидация на
дружеството, но не повече от шест месеца от датата на вземане на настоящото
решение.
3. Упълномощава кмета на Община Елена да сключи договор за възлагане
управлението на общинското дружество за срока по т. 2.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Йордан Димитров, заместник-кмет ИД на община Елена
20.01.2022 г., 16:20 ч.
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