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Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 85 / 10.08.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 10.08.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие "Елена Автотранспорт" ЕООД да кандидатства 

пред банкова институция за издаване на банкова гаранция 

 

 

Община Елена е собственик на капитала на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” 

ЕООД. Формата на собственост е 100 % общинска. Дружеството не е обявено в 

ликвидация. Дружеството осъществява обществен транспорт на територията на 

Община Елена и ежедневни връзки до Г.Оряховица и В.Търново. Предходната година 

дружеството е приключило със загуба от 24000 лв. Съгласно представения баланс към 

31.05.2011 г е с финансов резултат 0 лв. В настоящия момент дружеството се нуждае 

от банкова гаранция пред ИА”Автомобилна администрация” към Министерство на 

транспорта в срок до 30.06.2011 г във връзка с подаване на заявление за подновяване 

на лиценза за извършване на обществен транспорт. 

Предвид гореизложеното считам, че в правомощията на Общински съвет - 

Елена е да вземе решение за обезпечаването на кредити, получени от общинско 

предприятие. Решението ще бъде законосъобразно с оглед нормите на чл.15, т.9 и чл. 

17, ал.1, т.9 от Наредба за условията и реда на упражняване на правото на Община 

Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 21 от 

ЗМСМА, ако бъде прието с необходимото мнозинство. Същото ще бъде и 

целесъобразно, тъй като по този начин дружеството ще има възможност да поднови 

лиценза си и да продължи да задоволява нуждите на гражданите на Община Елена. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

1. Отменя Решение № 56/23.06. 2011 г на  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

2. Дава съгласие " Елена Автотранспорт " ЕООД да кандидатства пред ЦКБ АД 

за издаване на банкова гаранция в размер на 78 000 (седемдесет и осем хиляди) лева, 

срок от 12 месеца, бенефициент-Министерство на транспорта - Изпълнителна агенция 

”Автомобилна администрация”, обезпечена с особен залог на бъдещи вземания по 

договори с Община Елена в размер на 250 хил. лв., търговски залог на парични 

средства в размер на 2000лв, собственост на ЕООД, Договор за поръчителство с 

Община Елена и с Костадин Петров Господинов, управител на дружеството. 



3. Упълномощава управителя на ”Елена Автотранспорт" ЕООД да подписва 

договора за банкова гаранция и договора за търговски (реален) залог на собствени 

парични средства в размер на 2000 лв. 

4. Упълномощава Кмета на Община Елена да учреди и подпише договор за 

поръчителство като обезпечение по банковата гаранция. 

 

 

 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


