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Р ЕШЕНИ Е  

 
№ 47 / 06.04.2012 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 4 / 06.04.2012 г. 

 
 
ОТНОСНО: Увеличаване капитала на „Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане на 
община Елена за съдружник 
 
 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и с чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 3 от 
Търговския закон; чл.15, ал. 1 т. 3, т. 4 и т. 14 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет Елена, действайки в качеството си на едноличен собственик на 
капитала на “МБАЛ д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД според Търговския закон, 
реши: 

1.1. “Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов” – 
Елена” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Елена ул.”Хаджи 
Юрдан Брадата” № 69, с ЕИК 1045087160, да увеличи капитала на дъщерното 
си дружество „Хоспис – Елена” ЕООД, със седалище и адрес на управление 
гр. Елена, ул.”Хаджи Юрдан Брадата” № 69, с ЕИК 104684041, от 5000.00 лв. 
(пет хиляди лева), на 6 000.00 лв. (шест хиляди лева), чрез приемане на нов 
съдружник – община Елена. 

1.2. Възлага на Управителя на “Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р 
Димитър Моллов” – Елена” ЕООД, да приеме решение за увеличаване на 
капитала на „ХОСПИС- ЕЛЕНА” ЕООД, от 5000.00 лв. (пет хиляди лева), на 
6 000.00 лв. (шест хиляди лева), чрез приемане на нов съдружник – община 
Елена, както и да възложи на Управителя на „Хоспис – Елена” ООД, да 
впише в Търговския регистър към Агенция по вписванията, увеличаването на 
капитала и приемането на община Елена като съдружник, както и да обяви 
приетия дружествен договор; 

 



 

2. Общински съвет Елена, действайки в качеството си на орган на местното 
самоуправление според Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, реши: 

2.1. Община Елена да стане съдружник на “Многопрофилна болница за активно 
лечение „Д-р Димитър Моллов” – Елена” ЕООД, с ЕИК 1045087160 в 
„Хоспис – Елена” ЕООД, с ЕИК 104684041, с дялово участие от 100 (сто) 
дяла по 10.00 лв. (десет лева) за дял, на обща стойност 1 000.00 лв. (хиляда 
лева), представляващи една шеста от капитала на дружеството, след 
увеличението му. 

2.2. Възлага на кмета на община Елена да приеме проекта за дружествен договор 
на „Хоспис – Елена” ООД, както и да внесе по сметка на дружеството 
дяловото участие на община Елена в капитала, в размер на 1 000.00 лв. 
(хиляда лева), като равностойност на 100 (сто) дяла по 10.00 лв. (десет лева) 
за дял, представляващи една шеста от капитала на дружеството, след 
увеличението му. 
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