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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за отоплителен сезон 

2014 - 2015 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД от общинския бюджет 

 

 

 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 е открито производство по несъстоятелност на „МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. Елена с начална дата на неплатежоспособност 

31.05.2010 г. Както и през предходния отоплителен сезон, необходимо е да бъде осигурено 

необходимото твърдо гориво за зимата на 2014-2015 г., с оглед да не се допусне замръзване и 

похабяване на отоплителната и водогрейна инсталации на сградата. 

Проведена бе среща между представители на община Елена (кмет и председател на 

Общински съвет), „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. Елена (управител), 

„Медицински център І - Елена“ ЕООД - гр. Елена, Център за спешна медицинска помощ – гр. 

Велико Търново, „Хоспис - Елена“ ООД – гр. Елена, във връзка с уточняване 

разпределението на разходите за отоплителен сезон 2013-2014 на база разпределението на 

помещенията в сградата. Съгласно потреблението през последните отоплителни сезони и 

гореспоменатото разпределение, община Елена следва да осигури за своя сметка дърва за 

огрев в размер на 246 куб.м. 

Доколкото търговското дружество се намира в производство по несъстоятелност, 

направените разходи за осигуряване на гориво за отоплителния сезон представляват 

разноски по производството по несъстоятелност, могат да бъдат предявени като такива пред 

съда по несъстоятелността и ще 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 за 2014 г. са заложени средства за осигуряване на гориво за 

отоплителния сезон. За да не се стигне до похабяване на сградните инсталации, смятам за 

уместно посоченият разход да бъдат направен. 
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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. 

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, във връзка с чл. 147, ал. ал. 1 и 2, чл. 722, ал. 1, т. 3 от Търговския 

закон, и чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 

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

Елена: 

1. Дава съгласие необходимото гориво (дърва за огрев) за сградата на „МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. Елена за отоплителен сезон 2014 - 2015 г. в 

размер до 246 куб.м. да бъде осигурено за сметка на бюджета на община Елена. 

2. Възлага на кмета на община Елена в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 

подпише споразумителен протокол с останалите ползватели в сградата на „МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. Елена. 

4. Възлага на кмета на община Елена да предяви пред съда по несъстоятелността 

направените разноски по т. 1 от настоящото решение за периода от откриването на 

производството по несъстоятелност до обявяване несъстоятелността на „МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД – гр. Елена. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


