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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 35 / 05.05.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 05.05.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишните финансово-счетоводни отчети и балансите 

на дружествата с общинско участие за 2010 година 

 

 

Съгласно чл.15, ал.1, т.13 от Наредбата за условията и реда за упражняване 

правата на община Елена върху общинската част от капитала в търговски дружества 

/ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, Общински съвет – Елена следва да приеме годишните 

отчети и балансите на общинските търговски дружества за 2010 г. 

 

І. „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД – със 100% общинско участие. 

Основните приходи на дружеството са от такси битак и пазар, които намаляват 

чувствително заради икономическата криза и намалената покупателна способност на 

населението. През 2010 година са отчетени 16352 лв. приходи. Отчетените разходи за 

дейността съответно са 18413 лв. За 2010 година дружеството е реализирало 

счетоводна загуба 2061 лв. 

Численост на персонала: 1 бр. по Договор за управление, 1 бр. по Трудов 

договор и 1 бр. по Граждански договор. 

 

ІІ. МБАЛ ”Д-р Димитър Моллов – ЕЛЕНА” ЕООД – със 100 % общинско 

участие. 

МБАЛ „Д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД град Елена осигурява стационарно 

лечение на равнището на добрата медицинска практика в страната на всички 

задължително здравно осигурени пациенти, за които има договор с РЗОК. 

Броят на преминалите болни е намалял чувствително в сравнение с последните 

години – намалява броя на населението в общината, намалена раждаемост, увеличена 

миграция, промяна на изискванията на НЗОК за сключване на договор – брой 

специалисти и медицинска апаратура, които болницата не може да покрие. 

Болницата продължава да е с много ниска използваемост на легловия фонд – 

това е във връзка с изискванията на НЗОК за сключване на договор за изпълнение на 

клиничните пътеки. 

Всички тези неблагоприятни обстоятелства доведоха до затваряне на някои 

отделения и до реална опасност от затваряне на болничното заведение.  

Натрупаните задължения на болницата продължиха да се увеличават и през 

изтеклата година, което е в резултат на комплексни причини: 

- Неактуализирани цени на клиничните пътеки през последните три години. 

- Общинските болници са лишени от средства, които да покриват лечението 

на интензивните и реанимационни сектори. 



- Здравната каса не заплаща изследвания и консултации за спешно болните 

пациенти, прегледани в ЦСМП и непостъпили в стационара. 

- В болницата се лекуват и съпътствуващи на основното страдание 

заболявания, за които не се заплаща от здравната каса. 

- Провежда се лечение и на неосигурени тежко и спешно болни, за които няма 

финансиране. 

МБАЛ „Д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД град Елена приключва отчетната година 

със загуба от 292 000 лева. 

 

ІІІ. „БУКОВЕЦ” ЕООД – дружество със 100% общинско участие. 

За 2010 година дружеството е направило разходи за оперативна дейност в 

размер на 305 000 лв., а общо приходите са 258 000 лв., от което е видно, че за 

изминалата година загубата се е увеличила от 44 на 47 000 лв. Загубата се получава 

главно от намаления обем на потребление на бетонови и варови разтвори, на 

строителните услуги, както и на останалите дейности и услуги. 

Дружеството реализира ежегодно загуба в размер на 5 до 6 000 лева от 

поддръжка на водоснабдителни мрежи, понеже след 2007 година не получава субсидии 

от общинския бюджет за тази дейност.  

И през тази година дружеството ще изплаща обезщетения на пенсиониращи се 

работници в размер на около 8 000 лева. 

Към настоящият момент числеността на персонала е общо 15 човека- 1 

автомеханик, 3 шофьори , 2 инкасатора, 1 оператор бетонов възел , 1 строител, 4 

пазачи , 1 н-к производство, 1 у-л склад, 1 адм.секретар /ТРЗ, л-н състав, касиер и т.н./, 

1 Управител, 1 по граждански договор за фадромата, 1 гл.счетоводител по граждански 

договор. 

  

ІV. „БАЛКАН” ЕООД - е със 100% общинско участие.  

Основната дейност на дружеството е шивашка – производство на дюшеци, 

матраци, спално бельо, шалтета, юргани, възглавници, тапицерски и шивашки услуги, 

които намират добър прием от фирми и граждани на общината. 

През 2010 година дружеството е реализирало приходи от продажби на стоки в 

размер на 25 000 лв. През 2009 година е 26 000 лв. 

Направените разходи през 2010 година за суровини и материали са в размер на 

13 000 лв., а в предходната 2009 година разходите са в размер на 14 000 лв. 

През 2010 г. ФРЗ е 19 000 лв.,т.е. същият както и през 2009 г.  

Дружеството приключва 2010 год. със счетоводна загуба в размер на 9000 лева. 

 

V. „ЕЛЕНА – АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД – със 100% общинско участие. 

През годината са реализирани приходи от основна дейност за 328 000 лв., от 

които 24 000 лв. са финансирания от републиканския бюджет. Основните приходи 

идват от специализираните превози /ученически/ - 26%, случайните такива /екскурзии/ 

- 8% и направленията за Велико Търново и гара Горна Оряховица – 30%. През цялата 

2010 година се наблюдава значително намаление на пътникопотока. Причините за това 

са както обективни от демографски характер, така и от субективен – постоянно 

увеличаващата се нелоялна /незаконна/ конкуренция. Ежедневно по три направления 

/Елена-Майско, Елена-Бойковци-Светославци и Елена-Мийковци/ до средищните 

училища в Елена се превозват над 100 деца.  

За реализирането на тези приходи са направени разходи в размер на 352 000 лв., 

което е с 8 000 лв. по-малко спрямо 2009 година, но като цяло загубата за отчетната 

година е значително по-голяма от предходната- дружеството приключва 2010 год. със 

загуба 24 000 лева, докато за предишната 2009 год. загубата е била 6 000 лева. 



Основните разходни пера са за горива и части 170 000 лв. – при 155 000 лв. за 

2009 година, а разходите за възнаграждения се запазват на нивото на 2009 година и се 

равняват на 143 000 лв. 

Фирмата разполага и експлоатира 14 броя автобуси – 5 броя 45 местни Чавдар 

11М4, 5 броя 20 местни Чавдар 5С /Авиа/, 2 броя градски Чавдар, 2 броя 20 местни 

Фолксваген ГV46 под наем и 1 брой товарен автомобил ТАТРА самосвал. С 

изключение на последните два автобуса всички останали са доставени преди 1989 

година, което означава, че са на повече от 21 години с много по-лоши технико 

експлоатационни качества – разход на гориво, комфорт и други. Трудни са за 

поддръжка и в голяма степен не отговарящи на изискванията на ЕС за този тип 

превозни средства. За съжаление през последните 4 години предвижданото обновяване 

не бе осъществено. 

Численият състав на персонала е оптимизиран и сведен до 24 бройки от които 

само 5 броя са АУП, а останалите работници.  

Отчитайки не високата средна работна заплата се налага извода, че 

единственото перо за намаляване на разходите, а от там и ликвидирането на загубата 

се явява преструктурирането на автопарка чрез закупуването на нови 15 и 30 местни 

автобуси с по-малък разход на гориво и по-ниска поддръжка. Би могло да се търси 

решение и с допълнителна дейност – примерно извършването на годишни технически 

прегледи, за които „Елена – Автотранспорт” има база и специалисти и са необходими 

само около 50 хил.лв. капиталовложения. Това би могло да стане и под формата на 

съвместна дейност с друга фирма. 

През отчетния период фирмата няма безпричинно непокрити линии. Няма 

допуснати ПТП или други нарушения на Правилника за движение по пътищата от 

водачите на МПС във фирмата. 

Ежедневно се извършва технически преглед на автобусите излизащи на път, 

както и медицински преглед на водачите, за което има назначени лица. 

 

VІ. „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД – 52% общинско участие и 48% на частни 

лица. 

Основната дейност на дружеството е издаване на вестник „Еленска трибуна” и 

разпространението му в град Елена, селата на общината, в страната и извън нея. 

През 2010 година приходите са постъпили и са отчетени в съответствие с 

нормативните документи. Основната част от приходите са от абонамент, малка част от 

обяви, помени, реклама и ръчна продажба. Дружеството е реализирало собствени 

приходи в размер на 9 000 лв. и е получило субсидия от община Елена в размер на 

9 000 лв.  

Направени са разходи за външни услуги в размер на 15 000 лв.- сумите са за 

печат на вестника, за пощенски услуги, телефони, канцеларски материали. 

Изплатените суми за хонорари и граждански договори са 5 000 лв. 

Дружеството приключва с хиляда лева загуба за разлика от предходната 2009 

год., когато приключва с 1000 печалба. 

 

VІІ. „ХОСПИС ЕЛЕНА” ЕООД гр.ЕЛЕНА 

На 23.07.2009 г., бе открит Хоспис за тежко болни хора в гр. Елена.  

Хосписът се намира в бившето хирургично отделение на общинската болница 

“Д-р Д. Моллов”. Заведението за долекуване е реализирано от проект на ЕС по 

програма ФАР. Хосписът е със девет стаи и предлага места за 16 тежко болни. 

Персонала на социалното заведение е сведен до минимум и включва 9 души- 

медицински сестри, санитарки и управител. 

Дружеството приключва годината с 1 000 лв. загуба- разходите от дейността 

общо са 94 000 лева, а приходите са в размер на 93 000 лева.  



 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.13 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от 

капитала на търговски дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И :  
 

1. Приема отчета за дейността на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД за 

2010 година. Задължава Управителят да публикува отчета в Агенция по вписвания. 

 

2. Приема годишния отчет и баланса на МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ – 

ЕЛЕНА” ЕООД за 2010 година. Задължава Управителят да публикува отчета в 

Агенция по вписвания. 

 

3. Приема годишния отчет и баланса за дейността на „БУКОВЕЦ” ЕООД за 

2010 година. Задължава Управителят да публикува отчета в Агенция по вписвания. 

 

4. Приема годишния отчет и баланса за дейността на „БАЛКАН” ЕООД за 2010 

година. Задължава Управителят да публикува отчета в Агенция по вписвания. 

 

5. Приема годишния отчет и баланса за дейността на „ЕЛЕНА – АВТОТРАНС- 

ПОРТ” ЕООД за 2010 година. Задължава Управителят да публикува отчета в Агенция 

по вписвания. 

 

6. Приема годишния отчет и баланса за дейността на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” 

ООД за 2010 година. Задължава Управителят да публикува отчета в Агенция по 

вписвания. 

 

7. Приема годишния отчет и баланса за дейността на „ХОСПИС ЕЛЕНА” ЕООД 

гр.ЕЛЕНА за 2010 година. Задължава Управителят да публикува отчета в Агенция по 

вписвания. 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


