
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т – Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул. “Ил.Макариополски” №24, тел./факс (06151) 25-57 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
№ 71/31.03.2000 г. 

 
ПРОТОКОЛ №10/31.03.2000 г. 

 
ОТНОСНО: Създаване на дружество с ограничена отговорност с  
общинско имущество 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА и  чл.114, ал.3 от ТЗ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско 
имущество с: 

НАИМЕНОВАНИЕ: „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” – ЕООД, 
СЕДАЛИЩЕ: гр.Елена, ул.”Хаджи Сергей” № 2,  
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Благоустройство и комунални дейности, изграждане и 

поддържане на общинска инфраструктура; Управление и поддържане на общински 
паркинги и пазари; Управление и поддържане на имоти, публична общинска 
собственост и свързаните с това дейности; Хотелиерски, туристически, 
туроператорски, рекламни, информационни, програмни и други услуги; Отдаване под 
наем на недвижими имоти, собственост на дружеството и всички останали дейности, 
незабранени от закона.  

КАПИТАЛ: Капиталът на дружеството се формира с непарична вноска, 
представляваща право на собственост на Община Елена върху следните недвижими 
имоти, частна общинска собственост: 

1.1. Дворно място от 376 кв.м. , ул.”Хаджи Сергей” № 2, 
представляващо парцел VIII-78 в квартал 47 от плана на гр.Елена, 
в едно с построената в него двуетажна жилищна сграда и 
стопанска сграда, при граници: Улица, н-ци Борис Ив. Георгиев, 
Христо Ил. Стойков и Румяна Ст. Антонова, по Акт за общинска 
собственост № 5/20.07.1993 г. 

1.2. Застроен жилищен парцел с площ 900 кв.м., ул.”Кършовска” № 27, 
А, представляващо парцел II в квартал 94 по плана на гр.Елена, в 
едно с построената в него триетажна сграда с площ 281 кв.м., 
състояща се от: I етаж –коридор, двустаен апартамент, седем 
гарсониери, зала; II етаж – коридор, тринадесет гарсониери; III 
етаж – коридор, двустаен апартамент, десет гарсониери, при 
граници: Парк, улица, Александър Кузманов, стадион, по Акт за 
общинска собственост № 32/20.07.1993 г. 

1.3. Паркинг „Стадиона”, ул.”Кършовска”, гр.Елена, с площ 450 кв.м., 
при граници: ул.”Спортист”, квартали 60, 61 и 51 по плана на 
гр.Елена , по Акт за общинска собственост № 139/22.05.1997 г. 

Капиталът е разпределен в дялове с номинал 10 лв., като точния му размер се 
определя след процедурата по чл.72 и 73 от Търговския закон. 



УПРАВИТЕЛ: 1. Управител на дружеството е МЛАДЕН ХРИСТОВ САДИНОВ от 
гр.Елена, ул.” Орловска” № 3, с ЕГН 6309241422. Общинския съвет възлага на кмета 
на общината да сключи договор с управителя на дружеството Младен Христов 
Садинов за срок от една година, считано от 01.04.2000 година. 
                    2. Възлага на Управителя на дружеството да извърши необходимите 
действия по процедурата по чл.72 и 73 от Търговския закон, както и да впише 
дружеството в търговския регистър на Великотърновския окръжен съд. 
                    3. Възлага на новоучреденото дружество да осъществява дейността по 
управление на Общинския пазар – гр.Елена и спортната база на общината. 
  
 
 
 
 
 

       ПРЕДССЕДАТЕЛ НА ОбС: 
      /д-р Д. Лаловска/ 


