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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 88 / 23.06.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 23.06.2022 г. 

 

 

Относно: Прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие 

„БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на 

същото 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, чл. 154 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 266 

от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 16 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”- 4 „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Прекратява еднолично търговско дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ 

ЕООД, с ЕИК 814191317, със седалище и адрес на управление: град Елена, общ. 

Елена, обл. В. Търново, ул. ,,Трети март“ № 5, с управител Петко Василев Иванов. 

2. Открива производство по доброволна ликвидация на „БУКОВЕЦ“ ЕООД, с 

ЕИК 814191317, със седалище и адрес на управление: град Елена, общ. Елена, обл. 

В. Търново, ул. ,,Трети март“ № 5, с управител Петко Василев Иванов. 

3.  Определя срок за извършване на ликвидация - шест месеца, считано от датата 

на обявяване на поканата до кредиторите в Търговския регистър.  

4. Определя за ликвидатор на дружеството Петко Василев Иванов, управител на 

дружеството към момента на вземане на настоящото решение.  

5. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора за периода на ликвидация в 

размер, равен на минималната работна заплата за страната. 

 

 



 

6. Задължава ликвидатора да подаде уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК до НАП 

за предстоящото прекратяване с ликвидация, да предприеме действия по 

вписване на настоящото решение в Търговския регистър, да събере вземанията на 

дружеството и да удовлетвори кредиторите. 

7. Задължава ликвидатора, след изтичане на 6-месечния срок на ликвидацията да 

уведоми Общински съвет Елена, в качеството му на едноличен собственик на 

капитала, има ли дружеството неудовлетворени кредитори, с цел вземане на 

решение по чл. 268, ал. 2 и чл. 271 от ТЗ за получаване от Община Елена на 

ликвидационния ѝ дял в натура, чрез прехвърляне в нейна собственост на 

останалото ликвидационно имущество.  

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


