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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: Удължаване срока на договора на управителя на „Хоспис Елена“ ООД 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С  решение № 39 / 06.04.2012 г. по Протокол № 4 от 06.04.2012 г. Общински съвет Елена е 

избрал Юлка Йорданова Стоянова за управител на „Хоспис Елена“ ЕООД – търговско 

дружество, в което едноличен собственик на капитала по онова време е било „МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД.  В последствие с Решение № 47 / 06.04.2012 г. по 

Протокол № 4 от 06.04.2012 г., капиталът на дружеството е увеличен чрез приемане на нов 

съдружник - Община Елена, като юридическото лице е преобразувано от ЕООД в ООД. 

Въз основа на горното, между „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД и Община 

Елена е сключен дружествен договор от 20.04.2012 г., с който са определени 

правомощията на органите на „Хоспис Елена“ ООД.  

Договорът за управление на настоящия управител, г-жа Юлка Йорданова Стоянова, 

изтича на 09.04.2017 г. Тя е изразила готовност да продължи работата си, поради което 

намирам за уместно Общото събрание на дружеството да вземе решение за удължаване на 

договора за управление. До този момент управлението на г-жа Стоянова е стабилно и 

успешно, заслужаващо доверие. 

От друга страна, съгласно чл. 24, т. 12 от Наредба за условията и реда за упражняване 

правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества 

(Наредбата) в търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е 

съдружник, представителите на общината, упълномощени да я представляват в общото 

събрание на съдружниците, правят изявления, извършват действия и изразяват становища 

в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, 

определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата. За представител 

на Община Елена в дружеството „Хоспис Елена“ ООД с Решение № 55 от 18.05.2012 г. е 

определен господин Валентин Владимиров Гуцов, който при свикване на Общо събрание 

на дружеството следва да възпроизведе волята на Общински съвет – Елена. 

С оглед гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Елена следния 
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, и чл. 24, т. 12 от 

Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Елена: 

1. Възлага на г-н Валентин Владимиров Гуцов, в качеството му на представител на 

община Елена в Общото събрание на „Хоспис - Елена” ООД: 

1.1. Да поиска свикване на Общото събрание на дружеството съгласно 

разпоредбите на Дружествения договор, като в дневния ред да бъде включена 

точка относно удължаване срока на действие на договора за управление на 

настоящия управител на дружеството. 

1.2. Да предложи и гласува „ЗА“ удължаване срока на действие на договора за 

управление на настоящия управител на дружеството, Юлка Йорданова Стоянова 

с ЕГН 5510031454, до 09.04.2020 г. 

1.3. Да предложи и гласува „ЗА“ оправомощаване на кмета на Община Елена 

инж. Дилян Стефанов Млъзев, който да подпише допълнително споразумение 

към договора за управление с настоящия управител на дружеството. 

2. Възлага на кмета на Община Елена инж. Дилян Стефанов Млъзев да организира 

всички необходими действия по сключване на допълнително споразумение към 

договор за управление с настоящия управител на дружеството, в случай на взети 

положителни решения от Общото събрание на „Хоспис - Елена” ООД по т. 1.2 и т. 

1.3. от настоящото решение. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

Йордан Димитров, заместник-кмет 

15.03.2017 г., 16:30 ч. 

 

Съгласувал: 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


