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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: Избор на управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е едноличен собственик на капитала на „Елена автотранспорт” ЕООД. С 

Решение № 99 от 25.07.2013 г. Общински съвет Елена е възложил управлението на 

дружеството на г-н Иван Любенов Иванов за срок от три години. В изпълнение на 

решението, с последния е сключен Договор № РД.02.11 - 172 / 30.07.2013 г. Договорът е 

изтекъл на 30.07.2016 г., поради което е необходимо Общински съвет Елена да вземе 

съответно решение. 

За тригодишния период, през който г-н Иванов изпълнява задълженията си като 

управител, средната работна заплата в дружеството бележи ръст от 62%. Задълженията 

към доставчици са намалели със 7 000 лв., Изплатени са дължими обезщетения към 

персонала в размер на 27 000 лв., както и лихви към НАП на стойност 9000 лв. 

Съществено е подобрен автопарка на дружеството, като са придобити три автобуса, от 

които два са закупени със собствени средства, а третият – с постъпили средства от 

приватизационна продажба на активи на дружеството, след което му е предоставен за 

ползване от община Елена. Направен е ремонт на сградния фонд в размер на 2 600 лв. В 

момента се извършва обновяване и преоборудване на обща стойност 9 000 лв., на 

сервизно помещение, в което предстои да се предлагат ремонтни услуги на външни 

клиенти. 

Всички тези постижения са доказателства за доброто управление на г-н Иванов през 

изминалия тригодишен период и предпоставят предложението ми отново да му бъде 

гласувано доверие.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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, чл. 31, ал. 1 и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията 

и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет Елена: 

1. Избира, чрез пряк избор, за управител на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД - 

гр. Елена, Иван Любенов Иванов с ЕГН **********. 

2. Определя възнаграждение на управителя в размер на 2.7 средни месечни брутни 

работни заплати на едно лице в дружеството за предходното тримесечие. 

3. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с 

управителя договор за управление на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за 

срок от три години. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, заместник-кмет 

17.08.2016 г., 14:30 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


