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Изх. № РД.01.02-_____ / 25.03.2014 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

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

Елена“ ЕООД - в ликвидация и кредиторите на дружеството 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 4 / 24.01.2013 г. Общински съвет Елена прекрати „Общински имоти Елена“-

ЕООД и откри производство по ликвидация на дружеството. Решението е вписано в 

Търговския регистър на 19.04.2013 г. 

В изпълнение на законовите си задължения, избраният от Общински съвет ликвидатор 

установи задълженията на дружеството. Понастоящем те са: 

№ Кредитор Основание Размер 

1. 
 

Община Елена 

Данък „Сгради“ и 

Такса „Битови 

отпадъци“ 

21 428.76 лв. 

2. НАП-ТД-В.Търново  4 077.21 лв.
*
  

3. „СК ЕЛЕНА 2010“-ЕООД  600.00 лв. 

4. Боряна Цветанова Атанасова-Минчева  3 427.64 лв. 

5. Верка Недева Иванова-Савова  941.52 лв. 

6. Десислава Петкова Трифонова-Иванова  2 363.35 лв. 

* размер на главния дълг към 31.03.2014, към който са дължими законовата лихва за просрочени държавни 

вземания от възникването им до датата на окончателното им издължаване. 

Дружеството притежава недвижими имоти. Имотите са бивша общинска собственост. Те 

бяха апортна вноска на Общината в дружеството, а стойността им определи размера на 

капитала. Имотите са, 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. 
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• 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“. 

Според чл.268, ал.1 от Търговския закон, ликвидаторът е длъжен да превърне 

имуществото в пари и да удовлетвори кредиторите. Законът, обаче, позволява една 

възможност, която считам за полезна и целесъобразна за общината, за да може да си върне 

собствеността върху тези имоти. 

Според чл.268, ал.2 от Търговския закон, ликвидаторът може по съгласие с едноличния 

собственик на капитала и кредиторите, да им прехвърлят обекти от ликвидационното 

имущество, ако с това не се засягат правата на останалите кредитори.  

Нормата съдържа в себе си две важни изисквания: 

1. Съгласието за тази сделка трябва да е изразено недвусмислено от всички кредитори и 

едноличния собственик на капитала. Липсата на изявено съгласие дори и от един от 

кредиторите, прави невъзможно постигането на тази цел; 

2. Със сделката не трябва да се засягат интересите на кредиторите. Това означава, че те 

трябва да получат вземанията си така, както са установени по размер.  

В случая, община Елена има двойствена функция. 

От една страна, общината е най-големият кредитор на дружеството. С придобиване на 

имотите, тя ще получи „даване вместо плащане“ и ще отпише задълженията на 

дружеството към себе си. Това е известната в правото формула datio in solutum. 

От друга страна, общината следва да заплати вземанията на останалите кредитори, за да 

съхрани интересите им и да се добере до тяхното съгласие, което е „условие без което не 

може“, или conditio sine qua non. Усещането, че тя ще заплати чужд дълг е само привидно, 

защото с плащането на задълженията към кредиторите, тя ще придобие имущество на 

стойност, значително надвишаваща размера на това плащане. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА , 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  

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 
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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 

вземанията 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. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


