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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2021 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 си на едноличен
собственик на капитала, е да приеме годишните отчети на търговските дружества за 2020
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 2021 година дружеството е реализирало приходи от дейноста си в размер на 150 344
лв. В същото време са направени разходи за 84 842 лв. Реализирана е счетоводна печалба
в размер на 65 502 лв., като този финансов резултат се дължи на продажба на дълготрайни
активи - неизползваеми складови помещения. В края на отчетния период фирма „Буковец“
ЕООД има непокрита загуба на стойност 377 650 лв., която следва да се покрие от
стойноста на положителния финансов резултат на текущата година. Вземанията на
дружеството към 31.12.2021 г. са на стойност 9 675 лв., като за по голяма част от тях има
спечелени съдебни дела срещу длъжници, а останалите са с текущ характер. Общата сума
на задълженията към края на 2021 г. възлиза на 84 867 лв., от които 49 606 са към
доставчици, 26 854 към персонал, а 6 798 лв. са данъци и осигурителни вноски. Към края

на 2021 г. щатната численост на персонала е 3 човека, в това число управителя на
дружеството.
2. „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
През годината дружеството е реализирало приходи от оперативна дейност в размер на 320
хиляди лв., от които 79 хил. лв. са финансирания от републиканския и местния бюджет.
Основните приходи за годината са от превози по направленията от гр. Елена до гр.Велико
Търново, гара Горна Оряховица и обратно, както и населените места на територията на
общината като част от областна и общинска транспортни схеми. Разходите за стопанската
година са в размер на 302 хил. лв.. През 2021 г. предприятието е реализирало текуща
печалба от 18 хил. лв.,която се дължи на продадени от НАП сервизни помещения. Назад
във времето са натрупани загуби от минали години в размер на 407 хил. лв.и
неразпределена печалба в размер на 215 хил.лв. Има възможност текущата печалба за
2021 г. да покрие частично сумата на натрупаната неразпределена печалба от минали
години. Задълженията на дружествотов края на отчетния период са в размер на 48 хиляди
лв., Вземанията са в размер на 3 хиляда лв. Численоста на персонала съм 31.12.2021 г.
възлиза на 10 човека, в това число и управител
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 2021 година
приходите са постъпили и са отчетени в съответствие с изискванията на НСС и останалите
нормативни документи. В основната си част те са от абонамент, по-малко от обяви,
траурни съобщения, реклама и ръчна продажба. През 2021 г. дружеството е реализирало
собствени приходи в размер на 15254 лв. и е получило субсидия от община Елена по
решение на Общинския съвет на стойност 20 000 лв. Направени са разходи в размер на
28 625 лв., като сумите са за отпечатване на вестника, за пощенски услуги, телефони,
канцеларски материали, ел енергия и хонорари. Дружеството приключва 2021 година със
счетоводна печалба в размер на 6 290 лв. след данъчно облагане. Съгласно чл. 63 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”, дружеството следва да направи отчисления
за фонд резервен в размер на 10 % от 6 290 лв. или 629 лв. Освен това дружеството следва
да начисли дивидент в размер на 20 % от останалата печалба или в абсолютна стойност
1 132.20 лв., като 52% от сумата на начисления дивидент представляващи дела на
общината следва да бъдат преведени по сметка на Община Елена, а останалите
разпределени между другите съдружници от фирмата.
4. „ХОСПИС ЕЛЕНА” ООД
„Хоспис Елена“ ЕООД е лечебно заведение за палиативни грижи на тежко болни хора.
Хосписът се намира в сградата на бившето хирургично отделение, част от общинска
болница „Д-р Димитър Моллов“ ЕООД. Заведението е създадено да обслужва нуждите от
медицински грижи на територията на община Елена, като от услугата се ползват и
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потребители от други населени места. Понастоящем хосписа е с капацитет дванадесет
стаи общо за 25 потребители на услугата. Персоналът на социалното заведение е 11 щ.бр.
– медицински сестри, санитари-болногледачи, персонал по поддръжката и двама човека на
граждански договор (ЗЗД). През 2021 г. дружеството е реализирало приходи в размер на
237 хил. лв. и разходи на стойност 237 хил. лв.Вземанията на дружеството към 31.12.2021
г.възлизат на 5 хиляди лв. Задълженията са на стойност 13 хил. лв. Дружеството няма
просрочени задължения. В края на предходната година по баланса на дружеството е
отразена неразпределена печалба на стойност 9 хил. лв.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 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 2021 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага на
управителя на дружеството:
1.1. Да го публикува в Търговския регистър по реда и в срок, определени в чл. 38,
ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството.
1.2. Със сумата на текущата печалба на стойност 65 502.45 лв. да се покрие
натрупаната загуба от минали години.

2.

Приема годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ”
ЕООД и възлага на управителя на дружеството:
2.1. Да го публикува в Търговския регистър по реда и в срок, определени в чл.
38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството.
2.2. Със стойноста на неразпределената печалба от минали години да се покрие
частично натрупаните загуби от предходните периоди.
2.3. С размера на текущата печалба да се покрие натрупаната загуба от минали
години.

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 2021 г.;
3.2. Да гласува за възлагане на управителя да публикува ГФО в Търговския
регистър съгласно реда и сроковете на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за
счетоводството.
3.3. Да гласува за отчисление от печалбата за 2021 г.на фонд резервен в размер на
10% или 629 лв., както и дивидент в размер на 20% или в абсолютна стойност
1 132.20 лв.
3.4. Петдесет и два процента от сумата на дивидента да бъдат преведени по
сметка на община Елена, а останалата сума да се разпредели между
останалите съдружници пропорционално на техните дялове в дружеството.
3

4. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на съдружниците
на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД да гласува за приемане на финансовия отчет на
дружеството за 2021 г. и за възлагане на управителя да публикува ГФО в
Търговския регистър 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, заместник кмет на община Елена
02.06.2022 г., 14:10 ч.
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