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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 36 / 27.03.2014 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 27.03.2014 г. 
 
 

Относно: Одобряване на Споразумение между ликвидатора на „Общински имоти – 

Елена“ ЕООД - в ликвидация и кредиторите на дружеството 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.266, ал.2 от Търговския закон и чл.268, ал.2 от Търговския закон, като 

едноличен собственик на капитала на „Общински имоти – Елена“ ЕООД - в ликвидация, 

Общински съвет - Елена  

 

Р Е Ш И: 
 

1.  Удължава срока на ликвидацията на „Общински имоти – Елена“ ЕООД - в 

ликвидация до 31.05.2014 г.; 

2. Възлага на ликвидатора на „Общински имоти – Елена“ ЕООД - в ликвидация да 

сключи споразумение с кредиторите на дружеството, основано на чл. 268, ал.2 от 

Търговския закон, според което същият да прехвърли на Община Елена имоти от 

ликвидационното имущество, както следва: 

• ДВОРНО МЯСТО от 376 кв.м., находящо се в гр.Елена, ул. „Хаджи Сергей“ №2, 

представляващо УПИ VІІ –ГНС, в квартал 47 по плана на гр.Елена, ведно с 

построената в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКА 

СГРАДА, при граници: улица, н-ци на Борис Иванов Георгиев, Христо Ил. 

Стойков и Румяна Ст. Антонова. 

• ПАРКИНГ на ул. Иларион Макариополски №2 в гр.Елена, с площ от 660 кв.м., 

при граници: река, н-ци на П. Тодоров, сладкарница и музей „Иларион 

Макариополски”. 

• ПАРКИНГ „СТАДИОНА”, ул.Кършовска, гр.Елена, с площ 6 450 кв.м., при 

граници:: ул. „Спортист“, квартали 60, 61 и 51 по плана на гр.Елена. 

• ТЕРЕН ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАЗАР с площ 1 590 кв.м., находящ се в УПИ VІІІ, в 

квартал 42 по плана на гр.Елена, на улица „Д-р Христо Момчилов“ 

 



 

 

3. С подписване на споразумението по чл.268, ал.2 от Търговския закон, община 

Елена да заплати на установените в хода на ликвидацията кредитори, техните 

вземания от „Общински имоти – Елена“ ЕООД - в ликвидация, в общ размер на 

11 409.72 лв. плюс законовата лихва за просрочени държавни вземания от 

възникването им до датата на окончателното им издължаване, дължима по главния 

дълг към ТД на НАП – Велико Търново; 

4. С подписване на споразумението по чл. 268, ал.2 от Търговския закон, община 

Елена да отпише вземанията си към „Общински имоти – Елена“ ЕООД - в 

ликвидация, в размер на 21 428.76 лв.; 

5. Утвърждава Проект за Споразумение между ликвидатора на „Общински имоти – 

Елена“ ЕООД - в ликвидация и кредиторите на дружеството (Приложение № 1); 

6. Възлага на кмета на община Елена да подпише споразумението по чл.268, ал.2 от 

Търговския закон при горепосочените условия и да извърши произтичащите от 

него последващи действия и разплащания. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 


