ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - ____ / 04.04.2016 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от
Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.
Велико Търново на извънредно Общо събрание
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 07.03.2016 г. в търговския регистър на Агенцията по вписванията е обявена покана от
Съвета на директорите на акционерното дружество – лечебно заведение, за свикването на
извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр.
Велико Търново, което ще се проведе на 11.04.2016 г., като при липса на кворум ново
общо събрание е насрочено за 26.04.2016 г.
В дневния ред на предстоящото Общо събрание на акционерите (ОСА) са включени
следните въпроси:
1. Промяна в капитала на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема предложената
промяна в капитала на дружеството”.
2. Промяна в устава на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема предложената
промяна в устава на дружеството”.
Тези въпроси попадат в приложното поле на разпоредбата на чл. 25 от Наредбата за
условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от
капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет Елена. Съгласно тази
разпоредба, „..В акционерните търговски дружество, в които общината е акционер,
представителите по чл. 13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и
изразяват становища в общото събрание на акционерите само след изрично решение на
Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или
становищата, когато се касае до следните случаи: 1. изменяне или допълване на устава
на дружеството; 2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството…”
С оглед на това, следва определеният от Общински съвет Елена представител на община
Елена в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, да вземе предварително решение от Общинския
съвет по част от въпросите, включени в дневния ред.

Предлагам и по двете точки от дневния ред представителят на община Елена да гласува
„ПРОТИВ“, като мотивите ми за това са следните:
1. През последните години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) при проведените редовни годишни
събрания на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, по искане на
Министерството на здравеопазването неколкократно е поставян за разглеждане въпроса за
увеличаване на капитала на дружеството със суми, получени от държавата. След вземане
на съответното решение от Общото събрание на акционерите обаче, същото е било
обжалвано по реда на чл. 74 от Търговския закон от част от акционерите. Във всички
съдебни решения изрично е посочено, че съответно взетото решение за увеличаване на
капитала чрез издаване на нова емисия акции, които се придобиват от акционера
Държавата, е постановено в противоречи на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 от Търговския
закон (ТЗ), съгласно който всеки акционер има право да придобие част от новите акции,
която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Нормата на чл. 194, ал.
4 от ТЗ предвижда това право на акционерите да бъде ограничено или да отпадне само по
решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените
акции. Решението на Общото събрание на акционерите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ се представя
в търговския регистър за обявяване, като към момента такова не е обявено по партидата на
дружеството. При липса на такова предварително решение на Общото събрание на
акционерите по чл. 194, ал. 4 и обявяването му в търговския регистър, постановеното
решение от Общото събрание на акционерите ще противоречи на разпоредбите на чл. 194,
ал. 1 и ал. 4 от ТЗ. В тази връзка, в дневния ред на заседанието на Общото събрание на
акционерите, насрочено за 11.04.2016 г. не е предвидено вземането на съответното
решение по чл. 194 от ТЗ преди гласуването на увеличаването на капитала на
дружеството, целящо отпадане правото на всеки акционер, регламентирано в чл. 194, ал. 1
от ТЗ (да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала
преди увеличаването), което считам, че ще препятства увеличаването на капитала, респ.
вписването му в търговския регистър. За вземането на подобно решение, в чл. 194, ал. 4 от
ТЗ е предвидено, че правото на акционерите да придобият част от новите акции, която
съответства на техния дял в капитала преди увеличаването, може да бъде ограничено или
да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от
гласовете на представените акции, като Съветът на директорите представя доклад относно
причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната
стойност на новите акции,. Такъв доклад (съдържащ изложение на обстоятелствата,
обусловили евентуално решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ) липсва към материалите за
Общото събрание на акционерите.
2. От материалите относно увеличаването на капитала и промяна на устава на акционерно
търговско дружество, каквото е и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, е видно, че това ще
засегне съществено интересите на община Елена, чието акционерно участие ще спадне от
2.11 на сто от на 0.57 на сто.
Капиталът на АД представлява стойност, определена в левове, която се набира чрез
изплащане на вноските, които дължат лицата, записали акции, и служи като първоначално
натрупване на парични средства за извършване на стопанската дейност на дружеството,
както и за обезпечение на задълженията му. Капиталът е разделен на акции и е равен на
сумата от номиналната стойност на всички акции. Номинална стойност на акциите е
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стойността, отбелязана върху тях. Капиталът на дружеството се различава от
дружественото имущество, което е променлива величина и зависи от имуществените
права и задължения, които дружеството има във всеки един момент. Капиталът е
постоянна величина, фиксирана в устава на акционерното дружеството при учредяването
му, и може да бъде променян (увеличаван или намаляван) само при спазване на
определена в закона процедура. Увеличаването на капитала на АД представлява
увеличаване на числената стойност на капитала, при което нараства броят или
номиналната стойност на акциите на дружеството. Целите на увеличаването зависят от
конкретните нужди и стопанската политика на дружеството и могат да бъдат свързани с
разширяване на дейността му, необходимост от нови парични средства, постигане на
законови изисквания за минимален размер на капитала за извършване на определени
дейности и др.
Увеличаването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите,
като в Законът за държавната собственост (ЗДС) в Глава ІV „Придобиване и разпореждане
с имоти и вещи - частна държавна собственост" са регламентирани два вида разпореждане
с държавни движими вещи, а именно - безвъзмездно прехвърляне право на собственост
върху движими вещи - държавна собственост и възмездно прехвърляне право на
собственост върху движими вещи - държавна собственост чрез договор за продажба.
В Правилника за прилагана на Закона за държавната собственост (ППЗДС) е предвиден и
един особен способ за възмездно разпореждане - чрез непарична вноска (апорт) на
движими вещи - държавна собственост в капитала на търговско дружество - чл. 4, както и
§ 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол (ЗПСК) и чл. 3, ал. 2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК). Апортът на
движими вещи - държавна собственост, в капитала на търговско дружество е способ за
възмездно разпореждане с тези вещи. С вписване на промяната в капитала на дружеството
в търговския регистър правото на собственост върху вещите преминава от държавата в
търговското дружество, а държавата придобива права върху част от капитала на
дружеството.
Разпоредбата на чл. 4 от ППЗДС предвижда, че имоти и вещи - частна държавна
собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества
с държавно участие въз основа на акт на Министерския съвет по реда, предвиден в ТЗ и в
ПРУПДТДДУК. Редът, по който се извършва апортът, е диференциран и е в зависимост от
размера на държавното участие в капитала на дружеството. При апорт на движими вещи частна държавна собственост, в търговско дружество с повече от 50% и по-малко от 100%
държавно участие в капитала (каквото е и участието в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”
АД), съгласно изричната разпоредба на § 10, ал. 2 ДР на ЗПСПК, оценката на непаричните
вноски на държавата се извършва при условия и по ред, установени от Министерския
съвет. Доколкото не е предвиден особен ред за оценка на движимите вещи, какъвто е
предвиден за недвижимите имоти, достатъчно е движимите вещи да бъдат оценени по
тяхната пазарна цена от лицензиран оценител (§ 1а, т. 3 ДР на ЗДС) и тази оценка да
послужи като основа при определяне на стойността, с която ще се увеличи капиталът.
Решението за увеличаване на капитала на търговското дружество със стойността на вещта
се взема от общото събрание на акционерите, в което държавата се представлява от
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съответния министър съобразно отрасловата му компетентност (в случая министъра на
здравеопазването) или писмено упълномощено от него лице (арг. чл. 10, ал. 1
ПРУПДТДДУК). Самото решение на общото събрание трябва да съдържа детайлна
индивидуализация на вноската (движимата вещ), информация за вносителя (държавния
орган, управляващ движимата вещ - държавна собственост) и основанието за правата му
върху нея. В предложението за решение, посочено в поканата за свикване на Общото
събрание на акционерите такава информация липсва.
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, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, т. 6 от Наредбата за
условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от
капитала на търговските дружества, Общински съвет Елена
Възлага на ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместник кмет и представител на
Община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството,
насрочено за 11.04.2016 г. (или при липса на кворум - за 26.04.2016 г.) по въпросите,
включени в дневния ред, както следва:
1. По т. 1 от дневния ред – „ПРОТИВ“ предложената промяна в капитала на
дружеството, съгласно гореизложените мотиви.
2. По т. 2 от дневния ред – „ПРОТИВ“ предложените промени в устава на
дружеството, съгласно гореизложените мотиви.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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