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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена
и избор на нов управител на дружеството
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящият управител на общинското търговско дружество „Буковец“ ЕООД е Стоян
Николаев Златев, избран с Решение № 131 / 16.08.2012 г. на Общински съвет Елена. С
последващо Решение № 110 / 10.09.2015 г. Общински съвет Елена е дал съгласие договорът
с управителя на дружеството да бъде удължен до избирането на нов управител, но не покъсно от 01.09.2016 г.
С Решение № 146 - МИ / НР / 26.10.2015 г. Общинската избирателна комисия е обявила
избора на Стоян Николаев Златев за общински съветник. Последният е положил клетва на 5
ноември 2015 г., като на същото заседание е избран за председател на Общински съвет
Елена.
Възниква несъвместимост, обусловена от чл. 34, ал. 5 на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, съгласно който „Общинският съветник не
може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите,
контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на
търговски дружества с общинско участие“. В този случай, в едномесечен срок от
обявяването на изборните резултати, лице, което при избирането му за общински съветник
заема някоя от горепосочените длъжности, подава молба за освобождаване и уведомява
писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Г-н
Златев е изпълнил това си задължение на 6 ноември 2015 г.
С оглед тези обстоятелства, предлагам г-н Стоян Николаев Златев да бъде освободен от
длъжността управител на „Буковец“ ЕООД и за такъв да бъде избран инж. Красимир
Александров Стойков, 59-годишен, жител на гр. Елена, завършил специалност
„Промишлено и гражданско строителство и конструкции“. Работил е в общинската

администрация, както и в строителни организации, и смятам, че има необходимия
управленски и професионален опит и качества да се справи с отговорностите като
управител на общинското дружество.
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. 34, ал. 5 от същия; 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 и поради избора на досегашния управител на „Буковец“ ЕООД за
общински съветник, Общински съвет Елена:
1. Освобождава от длъжност, но не и от отговорност за действията му като управител
на „БУКОВЕЦ” ЕООД – гр. Елена, Стоян Николаев Златев, с ЕГН 800729****.
2. Избира, чрез пряк избор, за управител на „БУКОВЕЦ” ЕООД – гр. Елена, инж.
Красимир Александров Стойков с ЕГН 560617****.
3. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с
новоизбрания управител, Красимир Александров Стойков с ЕГН 560617****,
договор за управление на „БУКОВЕЦ“ ЕООД за срок от три години.
4. Упълномощава новоизбрания управител, Красимир Александров Стойков с ЕГН
560617****, да подаде заявление за вписване в Търговския регистър на
новонастъпилите обстоятелства по отношение на „БУКОВЕЦ” ЕООД – гр. Елена.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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