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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Подпомагане на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена с финансови
средства от общинския бюджет за покриване на текущи разходи и задължения към
доставчици, с оглед дейността му по задоволяване потребностите на населението
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
„Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена е търговско дружество с едноличен собственик
на капитала Община Елена. През периода 2016 - 2019 г. финансово-икономическите
показатели на дружеството бележат трайна тенденция към влошаване. На печалба през 2015
г., за 2016 г. счетоводната загуба за възлиза на -21 х.лв.; през 2017 г. е -39 х.лв.; за 2018 г.
вече е -44 х.лв. Вземанията са както следва: 2016 г. в размер на 32 х.лв. (увеличение спрямо
2015 г. с 9 х.лв.), 2017 г. без изменение, 2018 г. вече са 35 х.лв. Особено безпокойство буди
размерът на задълженията, който за 2016 г. е 123 х.лв. (увеличение с 13 х.лв. спрямо 2015
г.), за 2017 г. отново има увеличаване до 144 х.лв., а през 2018 г. този показател достига 169
х.лв.
В последните години дружеството работи в неособено благоприятна за транспортния
сектор икономическа ситуация. Увеличаването на личния автопарк на населението,
нелоялната конкуренция, демографския фактор водят до намаляване ползването на
обществения транспорт; част от линиите по общинската и областна транспортна схема,
изпълнявани от дружеството, са губещи и не изцяло компенсирани от републиканския
бюджет; доставени бяха нови училищни автобуси от Министерството на образованието и
науката, заради което намаляха приходите на дружеството от специализирания превоз на
пътници.Към настоящия момент, с въведените извънредни мерки срещу епидемията на
вируса COVID-19,намаля броя на пътуващите по маршрутните разписания , а от там и
работата на „Елена Автотранспорт“ ЕООД , което рефлектира и върху приходите на
дружеството. В същото време необходимоста на населението от административни, здравни
и всякакъв вид услуги, които се извършван в областните и общински градове не е
отпаднала. И това може да се осъществява единствено като се запази междуградския
транспорт в общината. За да стане това на дружеството са му необходими средства, които
да компенсират претърпените загуби в следствие на създадената кризисна ситуация.
Недоброто икономическо състояние на дружеството, дължащо се на субективни и
обективни обстоятелства през годините, ведно с настоящите форсмажорни обстоятелства,
произтичащи от обявената епидемия, създават опасност от изпадане в несъстоятелност на

същото и преустановяване на обществения превоз, с всички възникващи от това
неблагоприятни последствия.
В Закона за местното самоуправление и местната администрация е предвидена възможност
Общинският съвет да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски
дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите
на населението. В конкретния случай са изпълнени кумулативно и двете условия - „Елена
Автотранспорт“ ЕООД е търговско дружество с общинско участие и дейността му е пряко
свързана със задоволяване на потребностите на населението. Средствата следва да бъдат
предоставени при спазване изискванията и процедурите на Закона за държавните помощи.
Неотложно необходимите средства са в размер на 16 000 лв. и могат да бъдат осигурени от
бюджета на Община Елена, дейност 898 „Други дейности по икономиката“, параграф 10-20
„Външни услуги“ и следва да бъдат отчетени в параграф 43-01 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия за текуща дейност“.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 2 и чл. 54, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 17 от Наредбата 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, Общински съвет
Елена:
1. Дава съгласие да се предоставят финансови средства в размер на 16 000 лв. от
общински бюджет на „Елена Автотранспорт“ ЕООД - търговско дружество с
едноличен собственик на капитала Община Елена.
2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Елена, дейност 898 „Други
дейности по икономиката“, параграф 10-20 „Външни услуги“ и следва да бъдат
отчетени в параграф 43-01 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия за текуща дейност“.
3. Възлага на кмета на община Елена да извърши всички необходими процедури по
реда на Закона за държавните помощи.
4. Възлага на кмета на община Елена да осъществява текущ контрол върху
разходването на предоставените средства.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
Изготвил:
Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“ на община Елена
08.04.2020 г., 09:15 ч.
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