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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Определяне съдържанието на изявлението на представителя на общината в
Общото събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по отношение на даване на съгласие
Община Елена да придобие чрез покупко-продажба на 500 броя дружествени дяла,
притежавани от съдружника „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ" – ЕЛЕНА“ ЕООД
(в несъстоятелност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение № 132 / 18.11.2021 г. Общински съвет Елена е определил временна
комисия за трайно уреждане въпросите свързани със собствеността на „МБАЛ Д-р
Димитър Моллов - Елена“ ЕООД – в несъстоятелност. С писмо № ФС.03.08 - 34 от
04.08.2022 г. Община Елена уведомява синдика на дружеството, че в качеството си на
съдружник и с оглед разпоредбата на чл. 718, ал. 2 от Търговския закон, изразява своята
готовност да закупи дяловете, собственост на „МБАЛ Д-р Димитър Моллов - Елена“
ЕООД (в несъстоятелност), в „Хоспис - Елена“ ООД, които са в размер на 5/6 от
дружествения капитал.
Въз основа на това, представляващият „МБАЛ Д-р Димитър Моллов - Елена“ ЕООД
синдик Мария Шукерова е отправила молба до Окръжен съд – Велико Търново (съд по
несъстоятелността) за разрешение да се извърши продажба на 500 броя дружествени
дялове в Хоспис - Елена“ ООД по реда на чл. 718, ал. 2 от Търговския закон на стойност,
определена от независим оценител, а именно 1 235 (хиляда двеста тридесет и пет) лева. На
17.10.2022 г. съдът по несъстоятелност изпраща съдебно удостоверение, в уверение на
това, че със свое разпореждане е разрешил продажба на 500 броя дружествени дяла на
горепосочената стойност. Съобразно чл. 129 от Търговския закон прехвърлянето на
дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в
търговския регистър.
Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 9 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 (Наредбата)
Общинският съвет взема решения за придобиване или разпореждане с дялове в

търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник.
Съобразно същата 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 г-н Валентин Владимиров Гуцов, който при
свикване на Общо събрание на дружеството следва да възпроизведе волята на Общински
съвет Елена.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка чл. 718, ал. 2 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 9 от
Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Елена:
1. Дава съгласие Община Елена да придобие чрез покупко-продажба 500 броя
дружествени дяла в „Хоспис-Елена“ ООД, ЕИК 104684041, притежавани от
съдружника „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ - ЕЛЕНА“ ЕООД (в
несъстоятелност), на чиста стойност на активите, равняваща се на 1 235 лв.
2. Възлага на г-н Валентин Владимиров Гуцов, в качеството му на представител на
община Елена в Общото събрание на „Хоспис - Елена“ ООД, да предложи и
гласува в Общото събрание на дружеството следните решения:
2.1. Даване съгласие Община Елена да придобие чрез покупко-продажба 500 броя
дружествени дяла в „Хоспис-Елена“ ООД от съдружника „МБАЛ „Д-Р
ДИМИТЪР МОЛЛОВ" – ЕЛЕНА“ ЕООД (в несъстоятелност), и във връзка с
това – освобождаване на съдружника „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ" –
ЕЛЕНА“ ЕООД (в несъстоятелност) от членство в дружеството „Хоспис Елена“ ООД.
2.2. Изменяне правно-организационната форма на „Хоспис - Елена“ ООД от
„Дружество с ограничена отговорност“ в „Еднолично дружество с
ограничена отговорност“ с фирма „Хоспис - Елена“ ЕООД, породено от
придобиването на дяловете по т. 2.1. от настоящото решение.
2.3. Приемане на нов учредителен акт на „Хоспис – Елена“ ЕООД, отразяващ
настъпилите промени.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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