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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: Съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ кредит 

за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на 

условията за същия 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 24.04.2018 г. в деловодството на Община Елена е постъпило искане от управителя на 

„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, относно разрешаване ползването на потребителски 

кредит в размер на 25 000 лв. за оперативна дейност в рамките на една календарна година. 

Съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 

община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, компетентен 

да се произнесе по отправеното искане е Общински съвет Елена. 

С Решение № 39 / 24.03.2016 г. Общински съвет Елена е дал съгласие дружеството да 

ползва банков револвиращ кредит за оборотни средства. С последващо решение  № 56 / 

27.04.2017 г. Общински съвет Елена е дал съгласие срокът на договора за банков кредит 

да бъде удължен с още една година. В изпълнение на това решение, на 14.06.2017 г. е 

сключено съответно допълнително споразумение. 

В своето искане управителят на дружеството твърди, че със средства от отпуснатия 

банков кредит са разплатени стари задължения към доставчици, както и задължения към 

държавния бюджет. През 2017 г. реализираните приходи от превоз на пътници и друга 

стопанска дейност възлизат на 355 х.лв. Освен тях, дружеството е получило, под формата 

на субсидии, средства от Републиканския бюджет в общ размер на 21 х.лв. Финансовите 

показатели на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД са сходни с тези от предходната 

година. През изминалата година кредитът е обслужван редовно и няма основания да се 

очаква възникване на допълнителни затруднения през новия период. Условията по 

кредита ще са без промяна спрямо тези по действащия договор, като разходите по 

обслужването му ще бъдат само върху използваната част от средствата. 

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

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

местната администрация , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 от същия, и чл. 15, ал. 1, т. 

9 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ кредит, 

предоставен от „Уникредит Булбанк“ АД в полза на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ 

ЕООД, при запазване условията на действащия договор от 20.06.2016 г. и 

допълнителното споразумение от 14.06.2017 г. 

2. Възлага на управителя на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД: 

2.1. Да подпише допълнително споразумение към договора за банков кредит 

при запазване на действащите условия; 

2.2. Да представи в Общински съвет Елена копие от подписаното 

допълнително споразумение в тридневен срок от сключването му; 

2.3. Периодично, на три месеца, да представя в Общински съвет Елена 

информация за състоянието и обслужването на кредита. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


