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Изх.№ РД.01.02 - _____ / 26.02.2014 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД – в несъстоятелност 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 68 / 30.05.2013 г., постановено по дело № 1247 от 2012 г. по описа на 

Великотърновския окръжен съд бе открито производството по несъстоятелност на „МБАЛ 

„Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ - ЕЛЕНА“ ЕООД – гр. Елена, като бе определена и началната 

дата на неплатежоспособността, а именно 31.05.2010 г. 

С решение от 07.01.2014 г., Великотърновският окръжен съд, на основание чл.632, ал.5, във 

връзка с ал.1 на същия член от Търговския закон (ТЗ), е обявил несъстоятелността на “МБАЛ 

„Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ” - ЕЛЕНА” ЕООД, прекратявайки дейността на предприятието, 

като е лишил органите на управление на дружеството от правомощията да се разпореждат с 

имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и е спрял производството по делото.  

Решението на съда е вписано в Търговския регистър на 09.01.2014 г. 

Диспозитивът на съдебното решение съдържа няколко важни особености, които следва да се 

разберат отчетливо. Ако прекратяването дейността на предприятието не буди особени 

неясноти, то останалите му съставни части повдигат ред изисквания пред нас. 

На първо място, органите на дружеството са с прекратени правомощия по отношение 

разпоредителни сделки с вещи от масата по несъстоятелността. Това е така нареченото от 

правната теория десезиране на органите на управление на дружеството. Това, обаче, не 

означава, че те изобщо преустановяват дейността си. Управителят на дружеството има ред 

задължения и процесуални права в хода на целият съдебен процес, до финалът му, свързан 

със заличаване на несъстоятелния търговец от Търговския регистър. Това е неговата 

остатъчна компетентност.  

Така например, след постановеното решение, Управителят е длъжен да извърши 

прекратяване на трудовите правоотношения с работниците, да кореспондира с 

териториалната дирекция на НАП и други институции, да издава необходимите документи за 
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удостоверяване на трудов и осигурителен стаж и др.(чл. 632, ал.6 от ТЗ). Управителят има и 

ред процесуални права – да обжалва актове на съда (напр. по чл.710 от ТЗ, 717з, ал. 3 от ТЗ), 

да оспорва по законосъобразност решения на събранието на кредиторите (чл. 679 от ТЗ), да 

оспорва финалния отчет на синдика (чл. 664, ал. 2 от ТЗ) и други подобни. 

Управителят има и друга важна функция – да опазва имуществото на предприятието. 

Всичко това налага да бъде взето решение за определяне на възнаграждение на управителя за 

времето, през което продължава да изпълнява своите, макар и силно ограничени от закона, 

функции. 

Както знаете, с Решение № 135 / 24.10.2013 г. Общински съвет-Елена даде съгласието си, 

месечното възнаграждение на управителя на “МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” 

ЕООД, определено в конкретен размер с Решение № 130 / 16.08.2012 г., да бъде изплащано 

до обявяване несъстоятелността на дружеството. Считано от 09.01.2014 г. това е факт, заради 

цитираното решение на Великотърновския окръжен съд. Следователно, определеното ново 

възнаграждение следва да се начислява от тази дата, за напред. Разбира се, при значително 

редуцираните специфични функции на управителя не следва той да продължи да получава 

същото възнаграждение, както досега. То следва да се определи адекватно на новия обем на 

задълженията.  

На второ място, с цитираното съдебно решение, производството по несъстоятелност е 

спряно. Предпоставка за това спиране е поканата на съда до по-големите кредитори да 

предплатят разноските по несъстоятелността, определени от съда на 7 000.00 лв. Срокът, в 

който всеки от кредиторите може да заплати определените от съда суми е определен от 

закона (чл. 632, ал.2 от ТЗ) и е една година от датата на вписване на цитираното съдебно 

решение в Търговския регистър, тоест до 09.01.2015 г. Следователно, дължимото 

възнаграждение на управителя с остатъчна компетентност  ще се изплаща най-малко до 

09.01.2015 г., а ако в рамките на едногодишния срок се платят разноските от някой от 

кредиторите – до приключване на несъстоятелността, след осребряване на имуществото от 

синдика. 

Направените разходи ще бъдат предявени пред съда като разноски по производството по 

несъстоятелност и могат да бъдат приети от синдика с поредност на удовлетворяване по 

чл.722, ал.1, т.3 от Търговския закон (с приоритет). 

В бюджета на община Елена, приет с Решение № 12 / 12.02.2014 г. са заложени съответните 

средства, гарантиращи изплащането на възнаграждението в досегашния му размер. 

Намаляването на размера на възнаграждението няма да доведе до необходимост от 

допълнителни средства по бюджета, следователно не е необходима промяна в същия. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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

администрация, чл.147, ал.1 и ал.2, и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, Общински съвет – 

Елена: 
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1. Определя месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД – в несъстоятелност, в размер на 450 лв., считано от 

09.01.2014 г. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи с управителя на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД – в несъстоятелност, д-р Йорданка Иванова Садинова, 

анекс към договора за управление, в съответствие с т.1 от настоящото решение.  

3. Необходимите средства за възнаграждения и осигурителни плащания по т.1 от 

настоящото решение да бъдат за сметка на бюджета на община Елена.  

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


