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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Предоставяне на допълнителна парична вноска на еднолично дружество с
общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на задължения спрямо
кредитори
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Докладна записка вх.№ РД.02.18-215 от 14.03.2022 г. до кмета на Община Елена и
председателя на Общински съвет Елена управителят на „БУКОВЕЦ“ ЕООД ни уведомява,
че дружеството е в тежко финансово състояние и моли за вземане на решение за изход от
ситуацията.
В докладната записка е изложено, че от 01.01.2022 г. дейността на „Буковец“ ЕООД е
много ограничена. Приходите към края на месец февруари възлизат на 3 709.36 лв., които
се формират от погребална дейност и наем на помещения. Разходите за същия период
възлизат на 3 162.81 лв.
Задълженията на дружеството са следните:
- към персонала: 19 597.31 лв.
- към доставчици: 59 433.41 лв., от които 5 124.40 лв. представляват начислени
лихви по изпълнително дело, инициирано от ЕТ „Шалаверов - Сава Шалаверов“, а
4 481.43 лв. са такси към ЧСИ.
- към НАП: 8 317.62 лв.
- към Община Елена: 37 935.99 лв., представляващи задължения по местни данъци и
такси
Към настоящия момент дружеството има назначен един служител, който е в неплатен
отпуск. Не са налични достатъчно суровини за производство, дружеството няма
достатъчна производствена дейност и алтернативни източници на приходи. Липсва
материална база и подходяща техника. Тези обстоятелства препятстват дружеството от
участие в големи поръчки и конкурентност на пазара.

В общ размер задълженията към 01.03.2022 г. на „БУКОВЕЦ“ ЕООД са
приблизително в размер на 125 284.33 лева.
От друга страна за дружеството непрекъснато възникват разходи за: заплащане на текущи
сметки, задължения, държавни такси и др.; обезщетения за неизползван отпуск при
прекратяване на трудови правоотношения; бъдещо обезпечаване на производство по
ликвидация, което предполага възнаграждение за ликвидатор до края на 2022 година. За
покриването им са необходими прогнозно 10 000 лв.
Съгласно чл. 134, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) по решение на общото събрание за
покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците
могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.
Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 9 от ТЗ общото събрание, респективно едноличният собственик
на капитала, в настоящия случай общинския съвет, взема решение за допълнителни
парични вноски. По своята правна същност допълнителните парични вноски са заем,
предоставен от съдружниците в търговско дружество с определена в закона цел – „за
покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства“ на дружеството.
Покриването на всички задължения към кредиторите на дружеството е предпоставка за
бъдещо започване на процедура по доброволна ликвидация, без да е налице задължение за
провеждане на процедура по несъстоятелност при установена неплатежоспособност.
Налице е опасност в процедура на несъстоятелност или публична продан във връзка с
изпълнителни производства на кредитори на дружеството, наличното имущество да бъде
продадено на по-ниска от реалната му пазарна цена и себестойност. Същевременно, част
от наличното и към момента имущество би било необходимо на Община Елена за бъдещо
осъществяване на комунално-битови услуги.
С оглед това считам за целесъобразно и предлагам задълженията на дружество
„БУКОВЕЦ“ ЕООД да бъдат погасени с допълнителни парични вноски от бюджета на
Община Елена. В резултат единствен кредитор спрямо същото ще остане Община Елена.
Същевременно дружеството ще покрие и публичните си задължения за местни данъци и
такси в размер на 37935,99 лв., с които ще бъде попълнена приходната част от бюджета.
След погасяване на задълженията на дружеството и предвид факта, че то очевидно не е в
състояние да се самоиздържа от дейността си, Общински съвет Елена би следвало да
обсъди и вземе решение за евентуалната му ликвидация.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 134 от Търговския закон, и чл.
16, ал. 1, т. 11 от Наредба 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 прекратяването на
едноличните търговски дружества с общинско участие Общински съвет Елена:
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1. Дава съгласие да бъде предоставена допълнителна парична вноска от бюджета на
Община Елена на еднолично търговско дружество с общинско участие
„БУКОВЕЦ“ ЕООД в размер на 135 284,33 лв. (словом: сто тридесет и пет хиляди
двеста осемдесет и четири лева и 33 ст.) за срок до 31.12.2022 г., за която парична
вноска лихва не се дължи.
2. Задължава управителя на дружеството „БУКОВЕЦ“ ЕООД, Петко Иванов, да
разходва получените допълнителните парични вноски за погасяване на
задължения спрямо горепосочените кредитори, като използва останалите
средства за обезпечаване на дейността и покриване разходите за ликвидация, в
случай, че Общински съвет Елена вземе решение за това.
3. Задължава управителя на „БУКОВЕЦ“ ЕООД, Петко Иванов, да представи в
срок до 31.05.2022 г. в деловодството на Общински съвет Елена доказателства за
погасяване на задълженията на дружеството към всички кредитори и да
удостоверява с документи всички плащания от осигурените с настоящото
решение средства.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

3

