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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 152 / 20.10.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 20.10.2022 г. 

 

 

Относно: Предоставяне на недвижимо имущество, собственост на общинско 

търговско дружество „Буковец“ ЕООД – в ликвидация, на Община Елена за 

погасяване на предоставена допълнителна парична вноска 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл. 268, ал. 2 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 17 от Наредба за 

упражняване правата на собственик на Община Елена в капитала на търговските 

дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от 

структурата на общинска администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

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

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие ликвидаторът на „Буковец“ ЕООД да прехвърли на Община 

Елена недвижимо имущество, собственост на дружеството, за погасяване на 

предоставената с Решение № 37 / 31.03.2022 г. допълнителна парична вноска в 

размер на 135 284.33 лв. (сто тридесет и пет хиляди двеста осемдесет и четири 

лева и 33 стотинки): 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27190.501.140 (две седем едно девет нула 

точка пет нула едно точка едно четири нула) с площ от 21 035 кв. м 

(двадесет и една хиляди тридесет и пет квадратни метра) по КККР на гр. 

Елена, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 

вид производствен, складов обект на стойност 122 260.00 лв. (сто двадесет и 

две хиляди двеста и шестдесет лева); 

1.2. Сграда с идентификатор 27190.501.140.15 (две седем едно девет нула точка 

пет нула едно точка едно четири нула точка едно пет) със застроена площ 

от 202 кв. м (двеста и два квадратни метра) по КККР на гр. Елена, 

функционално предназначение: административна, делова сграда, брой 

етажи: 1 на стойност 13 024.33 лв. (тринадесет хиляди двадесет и четири 

лева и тридесети и три стотинки). 

 

 



 

2. Дава съгласие Община Елена да придобие имотите по т. 1.1. и т. 1.2. от 

настоящото решение с цел погасяване на предоставената допълнителна 

парична вноска в размер на 135 284.33 лв. (сто тридесет и пет хиляди двеста 

осемдесет и четири лева и 33 стотинки). 

3. Възлага на Кмета на община Елена да организира процедурата по 

придобиването на горепосочените активи. 

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


