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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2018 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 2018 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. 16, ал.1,
т. 3 от „Наредба за упражняване правата на собственик на Община Елена в капитала на
търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част
от структурата на общинска администрация”. По-долу са разгледани основните финансови
параметри на отчетите на търговските дружества с общинско участие.
1. „БУКОВЕЦ” ЕООД
През 2018 година дружеството е реализирало приходи от дейността си в размер на 166
хил. лв.,от които 161 хил. лв. са приходи от оперативна дейност. В същото време са
направени разходи за 175 хил. лв., . Реализирана е счетоводна загуба в размер на 9 хил.
лв., от които 4 хиляди представляват изплатени обезщетения при пенсиониране съгласно
разпоредбите на КТ от шивашки цех . Вземанията на дружеството към 31.12.2018 г. са на
стойност 23 хил.лв., а задълженията възлизат на 157 хил.лв. Към 31.12.2018 г. щатната
числеността на персонала е 4 човека, в това число управителя на дружеството.
2. „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
През годината дружеството е реализирало приходи от превоз на пътници в размер на 296
хиляди лв., от които 18 хил. 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.

Разходите за стопанската година са в размер на 389 хил. лв.През 2018 г. предприятието е
реализирало текуща загуба от 44 хил. лв.Във времето са натрупани загуби от минали
години в размер на 292 000 лв. и неразпределена печалба в размер на 36 хил.лв.
Задълженията на дружеството са в размер на 169 хиляди лв., Вземанията са в размер на 35
хиляди лв. Числеността на персонала към 31.12.2018 г. възлиза на 16 души.
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 2018 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 2018 г. дружеството е реализирало собствени приходи в размер на
20803 лв., от които 10 000 лв. са субсидия от община Елена по решение на Общинския
съвет. Направени са разходи в размер на 21 460 лв., като сумите са за отпечатване на
вестника, за пощенски услуги, телефони, канцеларски материали и други. Дружеството
приключва 2018 година със счетоводна загуба в размер на 656 лв.
4. „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Дружеството е в несъстоятелност и разпоредителните сделки се извършват от синдика при
спазване на разпоредбите на НСС 13 „Отчитане на ликвидация и несъстоятелност“.
Съгласно хипотезата на чл. 659, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон, представянето на
ГФО е изричен ангажимент на синдика представляващ търговското дружество.Госпожа
Мария Шукерова-синдик на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ ЕООД –в
несъстоятелност следва да предприеме необходимите процедури по представянето на
отчетите за стопанската 2018 г. пред кредиторите и да ги публикува в Търговския
регистър. Общински съвет не следва да взима решение, относно приемане на годишния
финансов отчет.
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 да обслужва нуждите от медицински грижи на територията на община Елена,
като от услугата се ползват и потребители от други населени места. Понастоящем хосписа
е с капацитет дванадесет стаи общо за 25 потребители на услугата. Персоналът на
социалното заведение е 13 щ.бр. – медицински сестри, санитари-болногледачи и персонал
по поддръжката и двама човека на граждански договор (ЗЗД). През 2018 г. дружеството е
реализирало приходи в размер на 183 хил. лв. и разходи на стойност 183 хил.
лв.Вземанията на дружеството към 31.12.2018 г.възлизат на 10 хиляди лв.Задълженията са
на стойност 15 хил. лв.Дружеството няма просрочени задължения. В края на предходната
година по баланса на дружеството е отразена неразпределена печалба на стойност 6 хил.
лв.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
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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.16, ал.1, т.3 от Наредба за упражняване правата на собственик на Община Елена
в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските
предприятия, като част от структурата на общинска администрация Общински съвет –
Елена:
1. Приема годишния финансов отчет за 2018 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага на
управителя на дружеството да го публикува в Търговския регистър по реда и в
срок, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството.
2.

Приема годишния финансов отчет за 2018 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. 38, ал. 1, т. 1 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 2018 г.;
3.2. Да гласува за възлагане на управителя да публикува в Търговския
регистър отчетите съгласно реда и сроковете на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за
счетоводството.
4. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците
на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД:
4.1. Да гласува за приемане на финансовия отчет на дружеството за 2018 г.;
4.2. Да гласува за възлагане на управителя да публикува в Търговския
регистър отчетите съгласно реда и сроковете на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за
счетоводството.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
Изготвил:
Йордан Димитров, зам.- кмет „ИД“ на община Елена
15.05.2019 г.
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