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Р Е Ш Е Н И Е  

 
№ 131 / 18.11.2021 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 13 / 18.11.2021 г. 

 
 

Относно: Отпускане на целеви трансфер за текуща дейност в полза на „Хоспис-
Елена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД  (в 
несъстоятелност) в разпределението на разходите, с предназначение: за текущ 
ремонт на съществуващата отоплителна система и обезпечаване разходите за 
отоплителен сезон 2021-2022  

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 100, ал. 1 и ал. 2 и чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
лечебните заведения, чл. 21, ал. 2 и чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване с 12 гласа 
„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да бъде отпуснат целеви трансфер от 12 800 лв. за текуща 

дейност в полза на „Хоспис - Елена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД  (в несъстоятелност) в разпределението 
на разходите в размер на 9 200 лв., с предназначение: за текущ ремонт на 
съществуващата отоплителна система и обезпечаване разходите за 
отоплителен сезон 2021-2022  

2. Задължава управителя на „Хоспис – Елена“ ООД да представи отчет за 
изразходване на предоставените средства в срок не по-късно от 31 март 2022 
година. При наличие на остатък от средствата към тази дата, същите се 
възстановяват по бюджета на община Елена. 

3. Финансирането на целевия трансфер е за сметка на средствата, 
предоставени с Постановление на Министерски съвет № 326 / 12.10.2021 г., 
при спазване на указанията на Министъра на финансите. 

4. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за предоставяне на 
целевия трансфер по реда на чл. 106, ал. 2 от Закона за лечебните заведения. 

 

 

 



 

 

5. Възлага на кмета на община Елена да внесе в Общински съвет – Елена 
предложение за осигуряване на цялото необходимо количество гориво 
(дърва за огрев) за текущия отоплителен сезон от горски територии – 
общинска собственост. 

6. Възлага на кмета на община Елена да извърши оценка във връзка с 
прилагането на режима по държавните помощи по отношение на 
горепосоченото решение. 

 
 
СТОЯН ЗЛАТЕВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 


