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ДО  

ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ 

НИКОЛАЙ МИТКОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 Относно: Трансформиране на бюджетен заем в размер на 30 000 лв., предоставен с 

Решение №421 на Общински съвет Първомай, прието на 19.06.2019г. по Протокол №47, на 

„Медицински център I – Първомай” ЕООД за съфинансиране на проект „Повишаване на 

енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай” ЕООД 

гр.Първомай, в парична вноска за увеличаване капитала на дружеството, чрез увеличаване на 

дяловете. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На основание чл. 18 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, 

включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие в ОбА 

Първомай е постъпила мотивирана Докладна записка вх.№53-00-154/12.02.2021г. от д-р 

Румяна Бойлова – управител на “Медицински център І - Първомай” ЕООД за необходимостта 

от приемане на ново решение за трансформиране на бюджетен заем в парична вноска за 

увеличаване капитала на дружеството, чрез увеличаване на дяловете. 

           Дружеството е  учредено по силата на  Заповед № РД-09-520/01.11.1999г. на Министъра 

на здравеопазването и Приложение №11 към същата, като Амбулаторно поликлинично 

здравно заведение гр.Първомай е преобразувано в лечебно заведение с наименование 

“Медицински център І - Първомай” ЕООД гр.Първомай, което поема активите и пасивите на 

бившето поликлинично заведение по баланса му към 30.06.1999г.. 

Във връзка с изложеното, едноличен собственик на капитала /принципал/ на 
“Медицински център І - Първомай” ЕООД  е Община Първомай. Цитираната заповед на 
Министъра на здравеопазването заместваше дружествения договор  за неговото  учредяване, и 
поради причината, че същата не съответстваше на актуалното състояние и вписаните към 
момента в търговския регистър обстоятелства по партидите на дружеството, както и не 
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отговаряше на изискуемите норми на чл.115 от Търговския закон, с Решение № 138 от 
28.01.2021г. по Протокол №16, Общински съвет Първомай отстрани всички празноти в 
устройствения акт на едноличното дружество с общинско имущество, като прие нов 
дружествен договор. Същият е обявен в търговския регистър на 11.02.2021г. С това една от 
пречките за приемане на правно валидно решение за увеличаване на капитала на 
дружеството вече е отстранена.

С Решение №452 на Общински съвет Първомай от 25.09.2019 година по Протокол 
№50, предоставения на „Медицински център І – Първомай” ЕООД (с Решение №421 на 
Общински съвет Първомай, прието на 19.06.2019 год. по Протокол №47) бюджетен заем в 
размер на 30 000 лв. за съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност” 
се трансформира в парична вноска за увеличаване капитала на дружеството, чрез увеличаване 
на дяловете.   

Със същото решение (№452 на Общински съвет Първомай) се увеличи и записания 
капитал на дружеството чрез увеличение на дяловете от 111 990 лева, разпределени в 11 199 
дяла по 10 лева всеки един, на 141 990 лева, разпределени в 14 199 дяла по 10 лева всеки един. 
Увеличението от 30 000 лева представлява парична вноска от 30 000 лева от бюджета на 
Община Първомай.  

Сумата от 30 000 лева е постъпила по банковата сметка на дружеството на две равни 
части, както следва: по 15 000 лева с преводни нареждания на 19.03.2020 година и на 
02.12.2020 година. 

След постъпване на втората вноска дружеството е предприело действия за вписване на 
увеличението на капитала в Агенцията по вписванията - Търговски регистър. 

По подаденото заявление за вписване увеличението на капитала на дружеството е 

постановен отказ, а изложените от длъжностното лице по вписванията мотиви са: следва да се 

представи нов актуализиран учредителен акт, който вярно да отразява състоянието на 

дружеството, с включено поне минималното изискуемо задължително съдържание по чл.115 

от Търговския закон (ТЗ), както и че при вземането на решението от страна на органа, 

упражняващ правата на собственост на едноличния собственик на капитала, не е 

изпълнено изискването на чл.137, ал.4 във вр. с чл.137, ал.1, т.4 от ТЗ, т.е. налице е липса 

на форма, поради това, че не е извършено едновременно нотариално удостоверяване на 

подписа и съдържанието на документа. Такава нотариална форма за валидност на 

решението изисква Търговския закон, когато в дружествения договор (устройствения акт на 

дружеството) не е предвидена по-облекчената писмена форма. А в устройствения акт на 

„Медицински център І – Първомай” ЕООД (Приложение 11 към заповед №РД-09-

520/01.11.1999 г. на Министъра на здравеопазването), действал до 28.01.2021 г., освен 

минимално изискуемо съдържание липсваше и подобна регламентация. Горното определено 

поражда административни и законови проблеми при вписване на обстоятелства и обявяване на 

актове в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към 

Агенция по вписванията по партидите на двете дружества. С приемането на новия 

устройствения акт на дружеството, в чл.16, ал.3 е уредено, че за всички решения по ал.1, 

т.2,4,5 и 7 , се съставя протокол в писмена форма. 



АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ –  ЮГ” № 50
ТЕЛ.:0336/62201, 62139; ФАКС:0336/62139; 62325

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg
http://www.parvomai.bg/

За да се осъществи обаче целият фактически състав на увеличението на капитала на 
дружеството, респ. да се извърши вписването му в търговския регистър е необходимо и 
другата констатирана с постановения отказ нередовност да бъде отстранена, а именно:  
Общински съвет гр. Първомай, в качеството си на орган упражняващ правата на едноличния 
собственик на капитала на търговското дружество, следва да приеме отново решението за 
увеличение на капитала му - вече при действието на новоприетия дружествен договор и в 
предвидената от него форма.  

Предвид гореизложеното и Докладна записка вх.№53-00-154/12.02.2021г. от д-р Румяна 

Бойлова – управител на „Медицински център І-Първомай” ЕООД,  както и на основание чл. 

21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закон за местната администрация и местното самоуправление, чл.3, 

ал.7 от Закон за лечебните заведения, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.1, т.4 и т.9, 

чл.148, ал.1, т.1 от Търговския закон, чл.13, ал.1, т.1, чл.16 и чл. 17, т.3, т.4, т.5 и т.16 от 

Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски 

дружества и предприятия с общинско участие, чл.16, ал.3 от Устава на Сдружението, както и 

обстоятелството, че вече веднъж ОбС Първомай е взел подобно решение и средствата са 

постъпили по сметка на дружеството, предлагам за нуждите на Търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, Общинският 

съвет на община Първомай да приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

I. ИЗМЕНЯ  Решение № 452 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 
25.09.2019г. по Протокол №50, което придобива следния вид: 

1. ТРАНСФОРМИРА временния безлихвен заем от бюджета на община Първомай в 
размер 30 000 лв. (тридесет хиляди лева), предоставен с Решение № 421 на Общински съвет 
Първомай, прието на 19.06.2019 год. по Протокол № 47, на „Медицински център I – 
Първомай“ ЕООД гр. Първомай за съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната 
ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай, в 
парична вноска за увеличаване капитала на дружеството, чрез увеличаване на дяловете.  

2. УВЕЛИЧАВА записания капитал на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. 
Първомай чрез увеличаване на дяловете от 111 990 /сто и единадесет хиляди деветстотин и 
деветдесет/ лева, разпределени в 11 199 /единадесет хиляди сто деветдесет и девет/ дяла по 10 
/десет/ лева всеки един, на 141 990 /сто четиридесет и една хиляди деветстотин и деветдесет/ 
лева,  разпределени в 14 199 /четиринадесет хиляди сто деветдесет и девет/ дяла по 10 /десет/ 
лева всеки един. Увеличението от 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/, представлява парична 
вноска от 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ от бюджета на Община Първомай за 2019г., която 
е внесена по сметката на дружеството на две равни части, всяка от по 15 000 лева с преводни 
нареждания на 19.03.2020 година и на 02.12.2020 година 

3. ИЗМЕНЯ чл. 8 на учредителния акт/дружествения договор/ на „Медицински център І 
– Първомай” ЕООД гр. Първомай, както следва:

„Член 8. Капиталът на дружеството се състои от 141 990(сто четиридесет и една 
хиляди деветстотин и деветдесет) лева, внесени изцяло, разпределени в 14 
199/четиринадесет хиляди сто деветдесет и девет/ дяла с номинал 10/десет/ лева всеки.”
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4. ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. 
Първомай да извърши необходимите правни и фактически действия за вписване на новите 
обстоятелства в Търговския регистър на Агенция по вписванията. 

Приложения: 

1. Докладна записка вх.№53-00-154/12.02.2021г. от д-р Румяна Бойлова – управител на 

„Медицински център І-Първомай” ЕООД. 

2. Учредителен акт /дружествен договор/ на „Медицински център І -Първомай” ЕООД, 

с нанесените промени; 

3. Решение № 452 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 25.09.2019г. по Протокол 

№50; 

Мотиви: Настоящото решение се приема, за да бъдат избегнати проблеми от 

административен и правен характер, както и откази за вписвания, промяна на обстоятелства,  

обявявания на актове на дружеството по индивидуалната му партида в Търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. 

Вносител:  

НИКОЛАЙ   МИТКОВ 

Кмет  на  община  Първомай 


