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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие
„БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 37 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Елена е предоставена допълнителна
парична вноска в размер на 135 284,33 лв. за погасяване на задълженията към кредитори
на „БУКОВЕЦ“ ЕООД. Със средствата са удовлетворени всички предявили претенциите
си лица.
В последните няколко години дружеството трупа само загуби, не е рентабилно и
конкурентно на пазара. Предвид това считам, че продължаването дейността на същото би
довело до натрупване на задължения, изпадане в неплатежоспособност и достигане до
условия на свръх задлъжнялос. Това може да се избегне, ако дейността на дружеството
бъде прекратена и същото бъде обявено в ликвидация.В изпълнение на Решение №37 от
31.03.2022 г.дружеството покри всички задължения към доставчици, като остана дължима
единствено сумата отпусната от Община Елена. В срока на производството по ликвидация
дружеството следва да прехвърли на Община Елена правото на собственост върху част от
сградния си фонд за удовлетворяване в натура и погасяване на предоставената от Община
Елена допълнителна парична вноска.
Общинските търговски дружества се образуват, преобразуват и прекратяват с решение на
Общинския съвет по реда и условията на Търговския закон и Закона за общинската
собственост. Прекратяването на ЕООД е фаза от фактическото съществуване на
дружеството. Процедурата предвижда вписването в Търговския регистър на
прекратяването и заличаването на ЕООД. Прекратеното дружество влиза в ликвидация, с
чието приключване дружеството се заличава. Ликвидация се провежда за всяко
дружество, независимо от наличието на търговски резултати (т.е. даже и в случаите, в
които дружеството на практика не осъществява търговска дейност). ЕООД се прекратява
при настъпване на обстоятелства, изброени изрично, но не изчерпателно в чл. 154 от

Търговския закон. Това са юридически факти, с настъпването на които законът свързва
преустановяване на търговската дейност на дружеството и като краен резултат неговото
юридическо прекратяване. Съгласно чл. 154, ал. 1, т. 2 от Търговския закон и чл. 9 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 (Наредбата) се извършва с решение на общинския съвет.
Съобразно чл. 10 от Наредбата След прекратяването на дружествата се извършва
ликвидацията им по реда, предвиден от Търговския закон. С решението за прекратяване се
определя и срока за извършване на ликвидацията. При необходимост срокът може да бъде
продължен. Със същото решение се избира и ликвидатор. В случай, че не е избран
ликвидатор, за такъв се счита управителят, съгласно чл. 156, ал. 2 от ТЗ.
След прекратяването на дейността на дружеството, то продължава да съществува.
През този период се довършват текущи сделки, събират се вземанията и се осребрява
имуществото на дружеството (чл. 268, ал.1 от ТЗ). Ликвидаторите могат по съгласие със
съдружниците, съответно с акционерите и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти
от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите
съдружници и кредитори.
На основание чл. 13 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 Общинският съвет упражнява
правата на едноличния собственик на капитала в едноличните общински търговски
дружества. Съгласно чл. 16, ал. 1 от горепосочената наредба Общинският съвет, в
качеството си на едноличен собственик на капитала в търговски дружества с ограничена
отговорност, упражнява следните правомощия: образува, преобразува и прекратява
дружеството и определя ликвидатор. Срокът на ликвидация на дружеството не може да
бъде по-кратък от 6 месеца, тъй като Законът за Търговския регистър изисква да бъде
спазен 6 месечен срок, в който кредиторите да могат да предявяват евентуални вземания.
Съобразно чл. 272, ал. 1 от ТЗ имуществото на дружеството се разпределя само ако са
изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския
регистър. При продажба на имуществото от страна на ликвидатора следва да се
съблюдават принципите на законосъобразност и целесъобразност.
Доколкото Общински съвет Елена следва да избере ликвидатор на дружеството считам, че
това следва да бъде човек, който е запознат с дейността му, активите, вземанията и
задълженията на дружеството и би бил в най-голяма степен подготвен и полезен за
извършване дейността на неговата ликвидация. Общинският съвет следва да определи и
възнаграждение на ликвидатора, което предлагам да бъде в размер на минималната
работна заплата за страната до крайния срок на ликвидация, а осигурителния доход да
съвпада с минималния осигурителен праг за заеманата на длъжност.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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:
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
уведоми Общински съвет Елена, в качеството му на едноличен собственик
капитала, има ли дружеството неудовлетворени кредитори, с цел вземане
решение по чл. 268, ал. 2 и чл. 271 от ТЗ за получаване от Община Елена
ликвидационния ѝ дял в натура, чрез прехвърляне в нейна собственост
останалото ликвидационно имущество.
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С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
Изготвил:
Драгомир Цанев, главен юрисконсулт
01.06.2022 г., 16:45 ч.
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