
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 
  

№30/30.03.2001г. 
 

ПРОТОКОЛ №6/30.03.2001 г. 
 
 
 

ОТНОСНО:Намаляване капитала на “Медицински център-I-Елена 
“ЕООД 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл.149 от Търговския 
закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 
 
 

Р   Е   Ш   И   : 
 

 1.Намалява капитала на “Медицински център-I-Елена” ЕООД гр.Елена, 
регистрирано с решение по ф.д. №1176/1999 г. по описа на ВТОС, от 48 100 лв. 
на 37 220 лв., чрез намаляване на стойността на дела в капитала със сумата 10 
880 лв., представляваща балансовата стойност на следните недвижими имоти, 
бивши здравни служби, както следва: 
 с.Константин-втория етаж на двуетажна комбинирана сграда /здравна 
служба, поща и аптека/ от 321 кв.м. и 42% от дворното място, цялото от 1600 
кв.м. съставляващо парцел I в кв.34 по плана на с.Константин, актуван с АОС № 
232/09.05.2000 г. Балансова стойност  4 548,00 лв. 
 с.Палици -масивна сграда на два етажа, стопанска постройка, навес и 
дворно място от 972 кв.м., съставляващо парцел IV- 105 в кв.22 по плана на 
с.Палици, актуван с АОС №24/20.07.1993 г. Балансова стойност 308,00 лв. 
 с.Илаков рът - масивна сграда на един етаж със застроена площ 11 кв.м., 
стопански постройки и дворно място от 1580 кв.м., съставляващо парцел ХХVI- 70 
в кв.11 по плана на с.Илаков рът, актуван с АОС №2/20.07.1993 г.Балансова 
стойност 737,00 лв. 
 с.Буйновци - полумасивна сграда на два етажа със застроена площ 192 кв.м. 
и дворно място от 648 кв.м. съставляващо парцел I в кв.3 по плана на с.Буйновци, 
актуван с АОС №237/13.06.2000 г. Балансова стойност 3 679,00 лв. 
 с.Тодювци - две стаи с обща площ 32 кв.м. на втория етаж на двуетажна 
масивна сграда построена в парцел IX- 65 в кв.8 по плана на с.Тодювци, актуван с 
АОС №262/21.09.2000 г. Балансова стойност   374,00 лв. 
 Средни колиби- втория етаж от масивна двуетажна сграда със застроена 
площ 72 кв.м. построена в парцел XI в кв.7 по плана на с.Средни колиби, актуван 
с АОС №273/20.02.2001 г. Балансова стойност 1 234,00 лв. 



 2.Целта на намаляването на капитала е възстановяване правото на 
собственост на Община Елена върху недвижимите имоти, в качеството й на 
едноличен собственик на капитала. 
 3.Задължава управителя на дружеството да обнародва решението за 
намаляване на капитала в “Държавен вестник”, като заяви, че дружеството е 
готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които 
не са съгласни с намаляването задълженията му към датата на обнародването. 
 4.Задължава управителя на дружеството да впише решението в Търговския 
регистър на Великотърновски окръжен съд, след изтичане срока по чл.150 от ТЗ. 
 
 
 
 
 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
        /д-р Д.Лаловска/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


