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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 2014 година на търговските 

дружества с общинско участие 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е собственик на капитал в пет търговски дружества, в три 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 2014 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 2014 г. са представени в законово изискуемия срок, а именно до 

30 април 2015 г. По-долу са разгледани основните финансови параметри на отчетите на 

търговските дружества с общинско участие. 

1. „БУКОВЕЦ” ЕООД 

През 2014 година дружеството е реализирало приходи от дейността си в размер на 197 334 

лв., като същевременно е направило разходи за 197 196 лв. Реализирана е счетоводна 

печалба след данъчно преобразуване в размер на 2 359 лв. Вземанията на дружеството 

през 2014 г. са намалели с 2 126 лв. в сравнение с 2013 г., а задълженията са се увеличили 

с 11 377 лв. 

Към 31.12.2014 г. щатната числеността на персонала е 8 човека, в това число и управителя 

на дружеството. 

2. „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД 

През годината дружеството е реализирало приходи от превоз на пътници за 411 607 лв., от 

които 27 965 лв. са финансирания от републиканския бюджет. Основните приходи са от 
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специализираните ученически превози, случайни превози и превози по общинската 

транспортна схема, както и по направленията Велико Търново и гара Горна Оряховица от 

областната транспортна схема. Разходите за стопанската година са в размер на 426 677 лв. 

През 2014 г. предприятието е с отрицателен финансов резултат в размер на 15 070 лв. 

Задълженията му са в размер на 109 653 лв., като в сравнение с 2013 г. се наблюдава 

намаление с приблизително 9 000 лв. Вземанията са в размер на 28 795 лв. 

Община Елена е предоставила на дружеството за ползване общо пет броя пътнически 

автомобили с различен брой (до 22) места, които се поддържат в много добро състояние и 

се използват пълноценно. 

3. „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 2014 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 2014 г. дружеството е реализирало собствени 

приходи в размер на 22 143 лв., от които 9 000 лв. са субсидия от община Елена по 

решение на Общинския съвет. Направени са разходи в размер на 21 048 лв., като сумите са 

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

други. Дружеството приключва 2014 година със счетоводна печалба след данъчно 

преобразуване в размер на 986 лв. 

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

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. 

През 2014 г. дружеството е реализирало приходи за 7 311 лв., които представляват 

финансиране от община Елена по решение на Общински съвет Елена. Разходите за същия 

период са 7 969 лв., представляващи възнаграждение и съпътстващи плащания на 

управителя д-р Садинова. Дружеството приключва стопанската година със загуба от 656 

лв. 

По решение на Общински съвет Елена, от бюджета на общината са извършвани разходи 

по поддръжката на сградата през отоплителните сезони 2013 - 2014 и 2014 - 2015 г., които, 

както и възнаграждението на управителя на дружеството, представляват разходи по 

несъстоятелността и ще бъдат предявени като приоритетни вземания съгласно Търговския 

закон. 

5. „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 
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пациенти по домовете. Персоналът на социалното заведение е 11 щ. бр. – медицински 

сестри, санитари-болногледачи и персонал по поддръжката. През 2014 г. дружеството е 

реализирало приходи  в размер на 171 636 лв. и разходи на стойност 171 320 лв., като е 

реализирана печалба от 316 лв. Вземанията на дружеството към 31.12.2014 г. са 4 955 лв., 

а задълженията (с текущ характер) - 13 805 лв.  

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, във връзка с 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 2014 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. 

1.1. Да се направи отчисление от печалбата след данъчно преобразуване в размер на 

10% за „фонд резервен”; 

1.2. С остатъка от печалбата да се покрие частта от натрупани загуби от минали 

години. 

2. Приема годишния финансов отчет за 2014 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.  

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

на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД: 

3.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2014 г.; 

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

в размер на 10% за „фонд резервен”; 

3.3. Да предложи сумата 102.49 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; 

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

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

4. Приема годишния финансов отчет за 2014 г. на МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ” – ЕЛЕНА“ 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. 
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5. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците 

на „ХОСПИС - ЕЛЕНА” ООД да гласува за приемане на финансовия отчет на 

дружеството за 2014 г. и възлагане на управителя да го публикува в Търговския 

регистър 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 

15.05.2015 г., 11:55 ч. 


