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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: Приемане на годишните финансови отчети за 2013 година на търговските 

дружества с общинско участие 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е собственик на капитал в седем търговски дружества, в пет от които се 

явява едноличен собственик. Според разпоредбите на Търговския закон, едноличният 

собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Едно 

от задълженията на Общински съвет Елена, действайки в качеството му на едноличен 

собственик на капитала, е да приеме годишния отчет и баланса на търговските дружества 

за 2013 г., да разпредели печалбата от дейността им и да вземе решение за нейното 

изплащане, евентуално под формата на дивидент. Това е регламентирано и в чл. 24, т. 11 

от „Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху 

общинската част от капитала на търговските дружества”. Годишните финансови отчети на 

търговските дружества за 2013 г. са представени в законово изискуемия срок, а именно до 

30 април 2014 г. По-долу са разгледани основните финансови параметри на отчетите на 

търговските дружества с общинско участие. 

1. „БАЛКАН” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

Основната дейност на дружеството през годините е била шивашка – производство на 

дюшеци, матраци, спално бельо, шалтета, юргани, възглавници, тапицерски и шивашки 

услуги. Считано от 01.04.2013 г., фирмата е преустановила дейност, персоналът е 

освободен и назначен в „Буковец” ЕООД. Приходите от дейността за годината са в размер 

на 18 939 лв., от които 9 436 лв. са от продажба на дълготрайни материални активи, а 

останалите са основно от финансиране от общинския бюджет за възнаграждения и 

осигурителни плащания на управителя съгласно решение на Общински съвет Елена. 

Разходите за периода са 30 592 лв., разпределени както следва: за материали – 2 124 лв.; за 

външни услуги – 3 717 лв.; за заплати и осигуровки – 11 338 лв.; брак на материали – 8 653 

лв.; отчетна стойност на продадените стоки – 1 918 лв.; финансови разходи – 71 лв.; 

незавършено производство – 610 лв. Финансовия резултат на дружеството е счетоводна 

загуба в размер на 11 653 лв. Задълженията на дружеството към 31.12.2013 г. възлизат на 
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53 000 лв., които представляват основно начислени, но неплатени данъчни и осигурителни 

плащания. 

С решение № 153 / 08.11.2013 г. на Окръжен съд Велико Търново, „Балкан” ЕООД е 

обявено в процедура по несъстоятелност. Направен е запор върху имуществото и е 

прекратена дейността на дружеството.  

Съгласно чл.632, ал.2 от Търговския закон, процедурата по несъстоятелност следва да 

приключи след покриване на задълженията към кредиторите, изчерпване на масата по 

несъстоятелност или в рамките на една година от откриване на несъстоятелността. 

2. „БУКОВЕЦ” ЕООД 

През 2013 г. дружеството, освен традиционните си дейности, е разкрило нови. Започнало е 

пакетиране и продажба на варов разтвор в малки опаковки и производство на определени 

видове траурни аксесоари. Към дейностите, прехвърлени към дружеството от „Балкан“ 

ЕООД, е започнало производството на спални комплекти. 

През годината дружеството е реализирало приходи от дейността си в размер на 198 603 

лв., като е направило разходи за 253 633 лв., в това число изплатени обезщетения за 

пенсиониране и неизползван отпуск в размер на 10 960 лв., както и глоби и лихви за 

просрочени задължения в размер на 1 116 лв. Реализирана е загуба е в размер на 55 030 

лв., дължаща се до голяма степен на остарелия автопарк, водещ до висока консумация на 

горива и консумативи, както и на значителните разходи за поддръжка на амортизираните 

производствени съоръжения. 

Вземанията на дружеството през 2013 г. са намалели с приблизително 20 000 лв. в 

сравнение с 2012 г., но е налице и увеличение на задълженията с около 25 000 лв. 

 Към 31.12.2013 г. щатната числеността на персонала е 8 човека, в това число управителя 

на дружеството. С цел постигане на по-добри показатели през м.ноември беше извършена 

оптимизация на персонала в следствие на което разходите на дружеството се очаква да 

намалеят с 1300 лв. на месец. 

3. „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД 

През годината дружеството е реализирало приходи от превоз на пътници в размер на 

392 000 лв., от които 23 000 лв. са финансирания от републиканския бюджет. Основните 

приходи са от специализираните ученически превози, случайни превози и превози по 

направленията Велико Търново и гара Горна Оряховица от транспортната схема. За 

реализирането на тези приходи са направени разходи в общ размер на 425 000 лв., от 

които 12 000 лв. са от амортизационни отчисления по коригирания данъчно-

амортизационен план за 2013 г. Финансовия резултат за годината е 33 000 лв. загуба, като 

обнадеждаващо е, че през месец декември дружеството е реализирало печалба от 8 000 лв. 

Основните разходни пера са както следва: за горива и резервни части – 209 000 лв.; за 

заплати и осигурителни плащания на персонала – 167 000 лв.; за външни услуги –  27 000 

лв. 

През 2013 г. предприятието не е теглило кредити. Задълженията му са в размер на 118 000 

лв., а вземанията – 29 000 лв. Община Елена е предоставила на дружеството за 
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безвъзмездно ползване един брой пътнически автомобил „Пежо Боксер”. През годината е 

извършен основен ремонт на автобус „Чавдар 11М4”, закупени са гуми и акумулатори на 

обща стойност 3 000 лв, както и шест броя мобилни касови апарати за 1 800 лв. 

4. „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД 

Участието на община Елена в дружеството е в размер на 52%. Основната му дейност е 

издаването на вестник „Еленска трибуна” и разпространението му в град Елена, 

съставните населени места от общината, в страната и извън нея. През 2013 година 

приходите са постъпили и са отчетени в съответствие с нормативните документи. В 

основната си част те са от абонамент, по-малко от обяви, траурни съобщения, реклама и 

ръчна продажба. През 2013 г. дружеството е реализирало собствени приходи в размер на 

20 025 лв., от които 9 000 лв. са субсидия от община Елена по решение на Общинския 

съвет. Направени са разходи за външни услуги в размер на 19 211 лв., като сумите са за 

отпечатване на вестника, за пощенски услуги, телефони, канцеларски материали и други. 

Дружеството приключва 2013 година със счетоводна печалба в размер на 814 лв.  

5. „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ  

През 2013 г. дружеството е реализирало приходи както следва : 

За периода 01.01.2013 г. до 31.05.2013 г. – 53 072 лв., от които 12 202 лв. са финансиране 

от община Елена по решение на общински съвет и 40 856 лв. – приходи от продажба  на 

ДМА, реализирани от публичен изпълнител при НАП Велико Търново. С тях са частично 

платени задължения по данъчни и осигурителни вноски. Разходите за същия период 

възлизат на 26 353 лв., от които 12 235 лв. амортизационни отчисления, 11 500 лв. разходи 

за заплати, 2 058 лв. разходи за осигурителни плащания. 

За периода от 01.06.2013 г. до 31.12.2013 г. приходите възлизат на 10 846 лв., изцяло 

представляващи финансиране от община Елена по решение на Общинския съвет, а 

разходите са за 142 176 лв., от които 8 050 лв. за работни заплати, 1 440 лв. за 

осигурителни плащания и 132 685 лв. – начислени лихви по задължения към НАП и 

кредиторите. 

Дружеството приключва стопанската година със загуба от 131 329 лв. С решение на 

Окръжен съд Велико Търново от 29.10.2013 г. МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” 

ЕООД е обявено в несъстоятелност с начална дата 31.05.2010 г. 

6. „ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ЕЛЕНА” ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ 

През 2013 г. дружеството не е развивало стопанска дейност. Същата беше преустановена с 

Решение № 4 / 24.01.2013 г. на принципала, Общински съвет Елена. Направените разходи 

са за издръжка на ликвидатора на дружеството (3 324 лв.) и други разходи (8 862 лв.), 

представляващи начислени местни данъци и такси към община Елена, заедно с лихвите за 

тях. Направените разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на ликвидатора през 

2013 г., заедно с разходите за счетоводно обслужване, предстои да бъдат изплатени от 

община Елена, съответно задълженията на дружеството към общината да бъдат отписани 

срещу придобиване на имущество съгласно подписан споразумителен протокол, одобрен 

от Общински съвет Елена. 
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7. „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД 

„Хоспис Елена“ ЕООД е заведение за палиативни грижи  на тежко болни. Хосписът се 

намира в бившето хирургично отделение на общинската болница. Заведението е 

създадено по проект на програма ФАР. Понастоящем хосписа е с капацитет дванадесет 

стаи общо за 25 потребители на услугата, като в бъдеще се предвижда и обслужване на 

пациенти по домовете. Персоналът на социалното заведение е 11 щ.бр. – медицински 

сестри, санитари-болногледачи и персонал по поддръжката. През 2013 г. дружеството е 

реализирало приходи  в размер на 145 981 лв. и разходи на същата стойност.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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

местната администрация; чл.147, ал.1 и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон; чл.15, ал.1, 

т.13 и чл.24, т.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община 

Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 

Елена: 

1. Приема годишния финансов отчет за 2013 г. на „БАЛКАН” ЕООД – В 

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ и възлага на управителя на дружеството да го публикува в 

Търговския регистър по реда и в срок, определени в чл. 40 от Закона за 

счетоводството.  

2. Приема годишния финансов отчет за 2013 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага на 

управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по реда и в срок, 

определени в чл.40 от Закона за счетоводството.  

3. Приема годишния финансов отчет за 2013 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” 

ЕООД и възлага на управителя на дружеството да го публикува в Търговския 

регистър по реда и в срок, определени в чл.40 от Закона за счетоводството.  

4. Приема годишния финансов отчет за 2013 г. на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ и възлага на управителя на 

дружеството да го публикува  в Търговския регистър по реда и в срок, определени в 

чл.40 от Закона за счетоводството.  

5. Приема годишния финансов отчет за 2013 г. на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” 

ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ и възлага на ликвидатора на дружеството да го 

публикува в Търговския регистър по реда и в срок, определени в чл. 40 от Закона за 

счетоводството.  

6. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците 

на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД: 

6.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2013 г.; 

6.2. Да предложи да се направи отчисление от печалбата след данъчно преобразуване 

в размер на 10% за „фонд резервен”; 
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6.3. Да предложи тридесет процента от непокритата загуба от предходни години да се 

покрият от печалбата за 2013 г.; 

6.4. Да предложи сумата 59.81 лв., съответстваща на дяловото участие на община 

Елена в дружеството, да бъде преведена по сметка на общината като дивидент 

съгласно  Раздел ХI „Ред за установяване, внасяне на дивиденти и покриване на 

загубите от търговските дружества с общинско участие” от Наредбата за условията и 

реда за упражняване на правата на Община Елена върху общинската част от 

капитала на търговските дружества; 

6.5. Да гласува за възлагане на управителя да публикува в Търговския регистър 

отчетите съгласно реда и сроковете на чл. 40 от Закона за счетоводството.  

7. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците 

на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД: 

7.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2013 г.; 

7.2. Да гласува за възлагане на управителя да публикува в Търговския регистър 

отчетите съгласно реда и сроковете на чл. 40 от Закона за счетоводството. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

Изготвил:  

 

Йордан Димитров, заместник кмет на община Елена 

30.05.2014 г., 10:30 ч. 


