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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 37 / 31.03.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 31.03.2022 г. 

 

 

Относно: Предоставяне на допълнителна парична вноска на еднолично дружество 

с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на задължения спрямо 

кредитори 

 

 

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   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

8 гласа „за”, „против”- 3 „въздържали се”- 1/ 

 

Р Е Ш И: 

 
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. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


