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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: Даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена Автотранспорт“ 

ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим 

имот, собственост на дружеството 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

„Елена Автотранспорт“ ЕООД - гр. Елена е търговско дружество с едноличен собственик на 

капитала община Елена. Според разпоредбите на Търговския закон и Наредбата за условията 

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

търговските дружества, Общински съвет Елена решава въпросите от компетентността на 

Общото събрание. 

С докладна записка управителят на „Елена Автотранспорт” ЕООД, г-н Иван Любенов 

Иванов, ни уведомява, че за подновяването на лиценза за транспортна дейност на 

дружеството е необходимо ежегодно да се представят документи доказващи финансовата 

стабилност на превозвача.Един от критериите, доказващи стабилността е липса на данъчни и 

осигурителни задължения по чл. 87 от ДОПК. Към настоящия момент дружеството има 

неразплатени задължения към ТД на НАП - Велико Търново в размер на 92 000 лв., от които 

40500 лв. са обезпечени с вписана възбрана на дълготраен актив (котелно помещение) в 

полза на ТД на НАП - Велико Търново. Останалата сума от задължението е необезпечена и 

изискуема. Това се явява сериозна пречка за дейността на дружеството и води до 

невъзможност да се поднови лиценза за превоз на пътници.  

Проведени са разговори между управителя на търговското дружество и ТД на НАП - Велико 

Търново относно възможностите за разсрочване на въпросното задължение. Представителите 

на Териториалната дирекция са изразили съгласие да разсрочат задълженията на 

дружеството при условие, че бъде представено допълнително обезпечение, което да покрие 

дължимата сума от 92000 лв. Управителят на дружеството предлага като допълнително 

обезпечение да бъде предоставена едноетажна масивна производствена сграда (сервиз за 

ремонт на ремаркета и леки автомобили) с РЗП 212 кв.м., разположена в  имот с 

идентификатор 27190.501.1575 по КККР на територията на гр.Елена. Балансовата стойността 

на сградата към настоящия момент възлиза на 43 729 лв. и е близка до реалната пазарна цена, 
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тъй като през 2013 г. в следствие на промяна в счетоводната политика на дружеството беше 

извършена преоценка на всички имоти. По своята същност възбраната е обезпечителна 

мярка, която се налага с цел длъжникът да бъде лишен от възможността да се разпорежда с 

недвижимия имот, т.е. да не може да прехвърля правото на собственост на трето лице. При 

възбраната, собствеността върху имота не се променя, т.е. длъжникът остава титуляр на 

собствеността, но не може да се разпорежда с него. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 147, ал.ал. 1 и 2, чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския 

закон, и чл. 15, ал. 1, т. 6 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 

община Елена върху общинската част от капитала в търговски дружества, Общински съвет 

Елена: 

Дава съгласие за обезпечаване на задължение на „Елена Автотранспорт“ ЕООД към ТД 

на НАП - Велико Търново в размер на 43 729 лв. чрез вписване на възбрана върху 

недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ обособен самостоятелен 

обект с идентификатор 27190.501.1575.14 – едноетажна масивна сграда с 

предназначение - сервиз за ремонт на ремаркета и леки автомобили с РЗП 212 кв.м., 

разположена в имот с идентификатор 27190.501.1575 по КККР на гр. Елена, с 

административен адрес гр. Елена, ул. „Трети март“ № 9 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“ 

20.08.2018 г., 10:35 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


