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

         
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№56/11.10.2002 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 9/11.10.2002 г. 
 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху 
недвижим имот, собственост на общинско дружество “Балкан ” 
ЕООД 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 т.15 от Наредбата 
за реда за упражняване правата на собственост на Община Елена върху 
капитала в търговските дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД), ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
Общински съвет – Елена дава съгласие на “БАЛКАН” ЕООД чрез 

управителя на дружеството инж. Йордан Йорданов да учреди договорна 
ипотека върху следните свои собствени недвижими имоти, построени в  
землището на гр.Елена, в имот кадастрална единица 745 по плана за 
земеразделяне на землището на гр.Елена, ЕКНМ 27190, който имот целият е с 
площ 24.166 дка., а именно:  

I. Сгради, описани в Акт за общинска собственост №14 / 20.07.1993г. 
на Община Елена,представляващи: 1.Производствен цех в 
“Комплекс за металообработване” - масивна сграда със застроена 
площ от 670 кв.м.; 2.Битовка - масивна страда, със застроена площ 
100кв.м. 

II. Сгради, описани в Акт за общинска собственост №18 / 20.07.1993г. 
на Община Елена,представляващи: 1.Бъчварска работилница - 
масивна сграда със застроена площ 360кв.м.; 2.Склад за сух 
материал - навес със застроена площ 300кв.м. 

III. Сгради описани в Акт за общинска собственост №19 / 20.07.1993 
г., представляващи: 1.Сграда гатер–банциг – масивна сграда със 
застроена площ от 180 кв.м.; 2.Сграда за машинно отделение - 
масивна сграда със застроена площ 120кв.м.,  

собственост на дружеството, в полза на банка  като обезпечение по 
договор за банков заем в  размер до 60 000 /шестдесет хиляди лева/ за срок от 
19 /деветнадесет/ месеца, считано от датата на вземане на  решението на 
Общинския съвет, като средствата по кредита да се използват за оборотни 
нужди.  
 
 

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

 
 


