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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН” ЕООД - в 

несъстоятелност 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение от 08.11.2013 г., постановено по гр.д. 628 / 2013 г. Великотърновският окръжен 

съд, на основание чл.632, ал.1, във връзка с чл. 629б от Търговския закон (ТЗ), обяви 

неплатежоспособността на „БАЛКАН“ ЕООД, откри производство по несъстоятелност и 

прекрати дейността на предприятието. Едновременно с това, заради липса на имущество, 

достатъчно да покрие началните разноски, определени от съда на 4 800.00 лв., е обявена и 

несъстоятелността на дружеството, като е спряно производството, до заплащането им. 

Решението на съда е вписано в Търговския регистър на 11.11.2013 г. 

По данни от счетоводството на предприятието и изслушаната в съда експертиза, единствен 

кредитор на несъстоятелния търговец е Националната агенция по приходите (НАП). 

Според чл.638, ал.1 от Търговския закон, с откриване на производството по несъстоятелност 

се спират изпълнителните производства срещу имуществото на търговеца, с изключение на 

имуществото по чл.193 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Това е имуществото, 

върху което преди откриване на производството по несъстоятелност вече са наложени мерки 

за обезпечаване на публични вземания или срещу което е започнало принудително 

изпълнение за събиране на публични вземания от публичния изпълнител. Голяма част от 

имуществото на дружеството е точно такова. 

Решението на съда не съдържа в себе си диспозитив за десезиране органите на 

предприятието, нито ограничава функциите им, но това следва автоматично от обявената 

несъстоятелност. Органите на дружеството са с прекратени правомощия по отношение 

разпоредителни сделки с вещи от масата по несъстоятелността и защото е наложена обща 

възбрана върху тях. До приключване на процеса обаче, управителят продължава да има ред 

задължения и процесуални права до финалът му, свързан със заличаване на несъстоятелния 

търговец от Търговския регистър. Това е неговата остатъчна компетентност.  

Така например, след постановеното решение, Управителят е длъжен да извърши 

прекратяване на трудовите правоотношения с работниците, да кореспондира с 

териториалната дирекция на НАП и други институции, да издава необходимите документи за 

удостоверяване на трудов и осигурителен стаж и др. (чл.632, ал.6 от ТЗ). 



 2

Управителят има и друга важна функция – да опазва имуществото на предприятието. 

Теоретично, той разполага и с ред процесуални права в процеса по несъстоятелност, 

доколкото изобщо ще се стигне до необходимост от упражняването им, заради спецификата 

на този процес с един кредитор в лицето на НАП. 

Всичко това налага да вземем решение, за определяне на възнаграждение на управителя за 

времето, през което продължава да изпълнява своите, макар и силно ограничени от закона, 

функции. 

Както знаете, с Решение № 98 / 25.07.2013 г. Общински съвет Елена ми възложи да сключа с 

Управителя допълнително споразумение към договора за възлагане на управление до 

произнасянето на съда по несъстоятелността. Със същото решение бе определено и 

възнаграждение за управителя в размер на 450 лв. месечно. 

Считано от датата на вписване в Търговския регистър на решението на съда - 11.11.2013 г., е 

настъпил прекратяващият за договора за възлагане на управлението факт, поради което той 

трябва изрично да се продължи, като по преценка може да бъде определен нов размер на 

възнаграждението, съответстващ на оставащите специфични функции на управителя. 

Доколкото обаче не е налице съществено редуциране на функциите му, смятам за оправдано 

запазването на досегашния размер на възнаграждението. 

Направените разходи ще бъдат предявени пред съда като разноски по производството по 

несъстоятелност и могат да бъдат приети от синдика с поредност на удовлетворяване по 

чл.722, ал.1, т.3 от Търговския закон (с приоритет). 

В бюджета на община Елена, приет с Решение № 12 / 12.02.2014 г. са заложени съответните 

средства, гарантиращи изплащането на възнаграждението в досегашния му размер. 

Запазването на размера на възнаграждението няма да доведе до необходимост от 

допълнителни средства по бюджета, следователно не е необходима промяна в същия. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.147, ал.1 и ал.2, и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, Общински съвет  

Елена: 

1. Възлага на кмета на общината да сключи с управителя на „БАЛКАН” ЕООД - в 

несъстоятелност, Петко Василев Иванов, анекс към договора за управление, при 

запазване на досегашния размер на възнаграждението - 450 лв., считано от 11.11.2013 г.  

2. Необходимите средства за възнаграждения и осигурителни плащания по т.1 от 

настоящото решение да бъдат за сметка на бюджета на община Елена.  

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


