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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Удължаване срока на договора за възлагане управлението на „Елена  

Автотранспорт“ ЕООД гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е едноличен собственик на капитала на общинското търговско 

дружество „Елена Автотранспорт” 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.02.11-525 /18.11.2019 г. и Решение № 6 от 14.11.2019 г. 

на Общински съвет - Елена, управлението на дружеството е възложено на г-н Благой 

Христов Кондаков. Договорът е сключен за срок от три години и същият изтича на 

18.11.2022 г. След сключването на същия беше приета нова Наредба за упражняване 

правата на собственик на община Елена в капитала на търговски дружества с общинско 

участие, както и общинските предприятие, като част от структурата на общинска 

администрация. Съгласно чл. 37, ал. 1 от наредбата управлението на еднолични 

търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, уредени 

в Глава Девета от наредбата. В тази връзка на 25.10.2022 г. и 27.10.2022 г., съобразно 

Решение № 136 / 29.09.2022 г.  на Общински съвет – Елена, беше проведена конкурсна 

процедура за избор на управител на дружеството. Конкурсът премина на два етапа: 

1. Разглеждане на документите на кандидатите за допустимост. 

2. Представяне на бизнес план с посочени конкретни цели и идеи за развитие на 

дружеството. 

След окончателното класиране не беше номиниран кандидат, като мотивите затова са 

отразени в протоколи на комисията. Същевременно дейността на дружеството следва 

да се обезпечи, като е необходимо да бъде определен временен управител. Съгласно чл.  

37, ал. 2 от цитираната по-горе наредба временен управител на търговско дружество 

може да се избира чрез пряк избор за срок до 6-месеца, през които да бъде 

организирана конкурсна процедура. Проведени са разговори с действащия до момента 

управител, г-н Благой Кондаков, като същият потвърди съгласието си да остане на 
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заеманата от него към момента длъжност и да продължи да представлява дружеството 

до избор на нов управител чрез конкурс. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и 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 предприятие, като част от 

структурата на общинска администрация, Общински съвет Елена: 

1. Приема резултатите от проведения на основание Решение № 136 / 29.09.2022 г.  

на Общински съвет – Елена конкурс за избор на управител на общинско 

търговско дружество „Елена Автотранспорт“ ЕООД. 

2. Избира действащия към момента управител, Благой Христов Кондаков, за 

временен управител на „Елена Автотранспорт“ ЕООД, до провеждане на 

конкурс за избор, 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. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, заместник-кмет ИД 

08.11.2022 г., 08:55 ч, 

 

 

Съгласувал:  

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


