
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 100 / 25.06.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 25.06.2020 г. 

 

 

Относно: Провеждане на преговори с постоянния синдик на „МБАЛ „Д-р 

Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) за придобиване на активи, 

собственост на дружеството, в полза на община Елена 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 718, ал. 1 и ал. 2 от 

Търговския закон, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване с 13 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Възлага на кмета на община Елена, лично или чрез упълномощени от него 

лица, да проведе преговори с постоянния синдик на „МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов“ - Елена“ ЕООД (в несъстоятелност), Мария Георгиева Шукерова, за 

придобиване на следните активи, собственост на дружеството: 

1.1. Сграда с идентификатор 27190.501.30.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) на гр. Елена,  одобрени със Заповед № РД-

18-265 / 22.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заедно със 

съответна идеална част от земята, представляваща поземлен имот 

27190.501.30 по същите КККР с обща площ 18 933 кв.м.; 

1.2. Сграда с идентификатор 27190.501.30.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) на гр. Елена,  одобрени със Заповед № РД-

18-265 / 22.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заедно със 

съответна идеална част от земята, представляваща поземлен имот 

27190.501.30 по същите КККР с обща площ 18 933 кв.м.; 

1.3. Частта на съсобственика в „Хоспис Елена“ ООД, а именно 5/6 от 

дяловете, които са собственост на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ 

ЕООД (в несъстоятелност). 

 

 



 

2. Задължава кмета на община Елена текущо да информира Общински съвет 

Елена за хода на преговорите със синдика на дружеството в несъстоятелност, 

както и при необходимост да внася за разглеждане съответни предложения с 

проекти за решения. 

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


