
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 
изх. № РД.01.02 - _____ / 24.08.2018 г. 

 

 

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: Становище по разпореждане на Окръжен съд - Велико Търново от 

30.07.2018 г. във връзка с процедурата по несъстоятелност на „Многопрофилна 

болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД (в 

несъстоятелност) 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД е 

търговско дружество, в което община Елена е едноличен собственик на капитала. С 

Решение № 68 / 30.05.2013 г. по Дело № 1247 / 2012 г., Окръжен съд - Велико Търново е 

открил производство по несъстоятелност с правно основание чл. 630, ал. 1 от Търговския 

закон и начална дата на неплатежоспособността / свръхзадължеността 31.05.2010 г. 

На 03.08.2018 г. в деловодството на община Елена е постъпило разпореждане на Окръжен 

съд - Велико Търново от 30.07.2018 г. във връзка с процедурата по несъстоятелност. По 

твърдение на синдика на дружеството Мария Шукерова, по особената сметка на длъжника 

в несъстоятелност липсват парични наличности, които да служат за покриване на 

разноските в производството – за заплащане възнаграждението на вещо лице за изготвяне 

на актуална пазарна оценка на активите с цел организиране на продажба на същите. 

Синдикът моли да бъдат поканени кредиторите на дружеството да предплатят сумата 

5 000 лв. Съдът е намерил искането за основателно и е поканил кредиторите, между които 

и община Елена, да предплатят исканата сума. Сред поканените кредитори са още НАП - 

София, „Софарма Трейдинг“ АД - София, „Хигия“ ЕАД - Варна, „Медофарма“ ООД - 

София, „Енерго Про Продажби“ - Варна. Определен е едноседмичен срок за предплащане 

на разноските. Съдът предупреждава, че при липса на предплащане, производството ще 

бъде спряно на основание чл. 632, ал. 5 от Търговския закон. 

През времето от обявяването на дружеството в несъстоятелност община Елена е 

извършила редица разходи, свързани с опазването на имуществото и сградния фонд, 

представляващи маса по несъстоятелността, предназначена за обезпечаване вземанията на 

кредиторите. Доставяни са дърва за огрев за няколко поредни отоплителни сезона, 
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извършвани са ремонтни работи по отоплителната система, осъществяване е спешна 

намеса във връзка с осигуряване проводимостта на канализационната система, и др. 

Същевременно, повечето от кредиторите не са разходвали никакви средства в хода на 

процедурата по несъстоятелност. Смятам за справедливо в този случай община Елена да 

не внася средства по разпореждането на Окръжен съд - Велико Търново, като остави тази 

възможност на кредиторите, които до този момент не са участвали солидарно при 

осигуряване на необходимите разходи в хода на процедурата по несъстоятелност. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. 632 от Търговския закон, в отговор на 

разпореждане на Окръжен съд - Велико Търново от 30.07.2018 г. във връзка с процедурата 

по несъстоятелност на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър 

Моллов“ - Елена“ ЕООД (в несъстоятелност), Общински съвет Елена: 

Отхвърля отправената към община Елена покана да предплати, напълно или 

частично, сумата 5 000 лв., представляваща необходими разноски по производството, 

които да служат за покриване на разноските в производството – за заплащане 

възнаграждението на вещо лице за изготвяне на актуална пазарна оценка на 

активите на дружеството с цел организиране продажба на същите. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев – старши юрисконсулт 


