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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Валентин Владимиров Гуцов, председател на Общински съвет Елена
Относно: Удължаване срока на договора за управление на управителя на „Буковец“
ЕООД
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение № 131 / 16.08.2012 г. Общински съвет Елена, действащ в качеството си
на общо събрание на търговско дружество, в което община Елена е едноличен собственик
на капитала, е избрал за управител на „Буковец“ ЕООД - гр. Елена, считано от 01.09.2012 г.,
Стоян Николаев Златев, като е възложил на кмета на общината да сключи с новоизбрания
управител договор за управление за срок от три години.
През изминалия тригодишен период „Буковец“ ЕООД подобри, макар и незначително,
финансовото си състояние. Бяха изплатени част от просрочените задължения, но в същото
време възникнаха и нови такива, които не бяха свързани с основната му дейност.
Наличието на задължения към бюджета продължава да възпрепятства участието на
дружеството в процедури за възлагане на обществени поръчки. Има и допълнителни
затруднения в случаите, когато се налага конкуренция на свободния пазар със стопански
субекти от т.нар. „сива икономика“, които предлагат по-ниски цени.
Финансовите резултати на дружеството са известни на общинските съветници от редовно
представяните тримесечни и годишни отчети. Смятам обаче, че без усилията на управителя
Стоян Златев състоянието на дружеството би било далеч по-незавидно, поради което
предлагам договорът му за управление да бъде удължен. От друга страна, с оглед
предстоящите избори за общински съвет, намирам за коректно това удължаване да бъде за
срок не повече от една година.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. ал. 1 и 2 от
Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 11 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за

упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските
дружества, Общински съвет – Елена:
1.

Удължава срока на договора за управление на управителя на „Буковец” ЕООД
гр. Елена, Стоян Николаев Златев с ЕГН 800729****, за срок до избирането на нов
управител, но не по-късно от 01.09.2016 г.

2. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с
управителя на дружеството, Стоян Николаев Златев с ЕГН 800729****,
допълнително споразумение към договора за управление на „Буковец“ ЕООД,
считано от 01.09.2015 г. при условията на т. 1 от настоящото решение.

С уважение,
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
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