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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: Разпределение на имуществото, собственост на общинско търговско 

дружество „Буковец“ ЕООД (в ликвидация), останало след удовлетворяване на 

кредиторите на Община Елена като ликвидационен дял 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е едноличен собственик на капитала на „Буковец“ ЕООД (в ликвидация). В 

шестмесечния срок след обявяване на поканата до кредиторите в Търговския регистър, 

воден от Агенция по вписванията, изтекъл на 13.03.2023 г. са удовлетворени всички 

кредитори на дружеството. Към настоящия момент по счетоводни данни няма 

неудовлетворени кредитори. Няма и кредитори, предявили вземанията си, които да са 

останали неудовлетворени.  

За да приключи процедурата по ликвидация на дружеството е необходимо то да няма 

имущество. Съгласно чл. 271 от Търговския закон „Имуществото, което остава след 

удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците …“ 

Понастоящем, „Буковец“ ЕООД (в ликвидация) разполага с имущество, подробно описано 

в Приложение №1, неразделна част от настоящото предложение. 

Предвид обстоятелството, че имуществото на дружеството представлява недвижими 

имоти и производствено оборудване, при продажба на които към настоящия момент не би 

могла да се получи адекватна на реалната им стойност цена, както и че те биха могли да 

бъдат ползвани за нуждите на Общината като инвентар на общинско предприятие 

„Благоустрояване“, считам, че в интерес на Община Елена би било имотите и вещите да 

бъдат разпределени на Община Елена като ликвидационен дял.   

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл. 271 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т.8, т.9 и т. 17 от Наредба за 
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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, Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие ликвидаторът да прехвърли на Община Елена всички налични 

дълготрайни материални активи, собственост на „Буковец“ ЕООД (в 

ликвидация), подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение, на Община Елена като ликвидационен дял. 

2. Дава съгласие Община Елена да придобие активите по т.т. 1.1, 1.2, 1.3 от 

настоящото решение като ликвидационен дял от капитала на „Буковец“ ЕООД (в 

ликвидация). 

3. Възлага на кмета на община Елена да организира процедурата по придобиването 

на горепосочените активи чрез прехвърлянето им от дружеството на Община 

Елена по нотариален ред. 

4. Разноските по придобиване на имуществото да се заплатят от Община Елена. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, заместник-кмет ИД на община Елена 

20.03.2023 г. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


