Регистър за търговските дружества с общинско участие
№
по
ред

1
1.

Наименование на
търговското дружество

Данни за търговската регистрация на търговското дружество,
в т.ч. за преобразуването и прекратяването му

2

3

„Диагностично -консултативен център Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
1 - Сливен" ЕООД
бул. „Христо Ботев” № 2А

Размер на общинското
участие в капитала на
търговското дружество

4

Лица, които
представляват общината
в органите за
управление и контрол на
търговското дружество

5

Възнаграждение на лицата,
които представляват
общината в тези органи

6

100%

Управител:
Д-р Атанас Гунов

Съгласно Приложение № 1 от
Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските
предприятия.

100%

Управител:
Д-р Георги Илиев

Съгласно Приложение № 1 от
Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските
предприятия.

Данни за регистрацията:
Решение № 1924/09.12.1999 г. на СОС, Ф.Д. № 1176/1999 г.
С Решение № 571/23.02.2017 г. на ОбС Сливен е взето решение за прекратяване
на „МЦРСМ-Сливен” ЕООД, чрез вливането му в „ДКЦ 1-Сливен” ЕООД.
Предмет на дейност:
Осъществяване на специализирана извънболнична помощ
Капитал: 539 390 лв.
Контакти: 044/589 411
dkc1sliven.eu
e-mail: dkc1_sliven@bitex.bg

2.

„Диагностично -консултативен център Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
2 - Сливен" ЕООД
бул. „Стефан Караджа” № 2
Данни за регистрацията:
Решение № 1923/09.12.1999 г. на СОС, Ф.Д. № 1175/1999 г.
Предмет на дейност:
Осъществяване на специализирана извънболнична помощ
Капитал: 126 400 лв.
Контакти: 044/611 933
dkc2.sliven.info
e-mail: dkc2sliwen@abv.bg

3.

„Дентален център – 1 Сливен” ЕООД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Стефан Караджа” № 2
Данни за регистрацията:
Решение № 1925/09.12.1999 г. на СОС, Ф.Д. № 1177/1999 г.
Предмет на дейност:
Осъществяване на специализирана извънболнична дентална помощ,
осъществяване на специфични технически дейности и производство на
специализирани медицински и помощни средства, както и осъществяване на
първична дентална помощ.
Капитал: 33 700 лв.
Контакти: 044/622 966
e-mail: dentcentre.sl@abv.bg

4.

„Медицински център за
рехабилитация и спортна
медицина–Сливен” ЕООД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Удостоверение № 20170623161346 на Агенция по вписванията
С Решение № 571/23.02.2017 г. на ОбС Сливен е взето решение за прекратяване
на дружеството, чрез вливането му в „ДКЦ 1-Сливен” ЕООД.

100%

Управител:
Д-р Николай Йосифов

Съгласно Приложение № 1 от
Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските
предприятия.

5.

„Център за кожно-венерически
заболявания–Сливен” ЕООД - в
ликвидация

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Хаджи Димитър” № 41А

100%

Ликвидатор:
Станимир Комбалов

1.5 МРЗ за срока на ликвидацията

100%

Управител:
Георги Киров

Съгласно Приложение № 1 от
Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските
предприятия.

Данни за регистрацията:
Решение № 1841/28.08.2000 г. на СОС, Ф.Д. № 871/2000 г.
С Решение № 928/14.12.2017 г. ОбС Сливен прекратява чрез ликвидация
дружеството. Вписване № 20190412162607 на Агенция по вписванията
Предмет на дейност:
Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични
дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и
венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни
дерматологични заболявания (форми на пемфигус) диагностика, лечение и
профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично
изготвяне и анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните
инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите
диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности;
експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите
заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на
населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на
обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите
заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве
и на кожно-венерическите заболявания.
Капитал: 6 400 лв.
Контакти: 044/625 046
e-mail: kojendispansersl@abv.bg

6.

„Обреден комплекс” ЕООД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Цар Освободител” Бл. 20, Вх. Г
Данни за регистрацията:
Решение № 691/05.05.1997 г. на СОС, Ф.Д. № 328/1997 г.
Предмет на дейност:
Организация и извършване на услуги свързани с радостни и траурни обреди,
производство на видео и аудио записи и други дейности незабранени със закон.
Капитал: 143 000 лв.
Контакти: 044/662 306
e-mail: ook_sliven@abv.bg

7.

„Общинска охрана и СОТ–Сливен”
ЕООД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Цар Освободител” № 1

100%

Управител:
Петко Чолаков

Съгласно параграф 7 от
заключителните разпоредби на
Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските
предприятия.

100%

Управител:
Инж. Енчо Петров

Съгласно параграф 7 от
заключителните разпоредби на
Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските
предприятия.

Данни за регистрацията:
Решение № 1155/12.07.2001 г. на СОС, Ф.Д. № 579/2001 г.
Предмет на дейност:
Частна охранителна дейност: лична охрана на физически лица; охрана на
имуществото на физически или юридически лица; сигнално - охранителна
дейност; охрана на обекти-недвижими имоти; охрана на мероприятия, охрана
при транспортиране на ценни пратки и товари; охрана на селскостопанско
имущество, като за тези видове охрана дружеството притежава изискуемият по
закон лиценз. Детективска дейност, консултинг, търговия, търговия с
огнестрелни оръжия и боеприпаси и отдаване под наем на недвижими имоти.
Капитал: 98 200 лв.
Контакти: 044/625 177
ob-ohranasliven.eu
e-mail: obohrana@mail.bg
8.

„Пътнически превози” ЕООД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Стефан Караджа” № 3
Данни за регистрацията:
Удостоверение № 20121112123952 на Агенция по вписванията.
Предмет на дейност:
Автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с
това други дейности. Покупко-продажба на транспортна техника.
Капитал: 116 500 лв.
Контакти: 044/625 334
www.pprevozi-sliven.com
e-mail: pprevozi@gmail.com

9.

„Комунални услуги” ЕООД – в
ликвидация

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Братя Миладинови” № 20
Данни за регистрацията:
Решение № 1189/27.03.1992 г. на СОС, Ф.Д. № 261/1990 г.
С Решение № 140/27.03.2008 г. на ОбС Сливен прекратява чрез ликвидация
дружеството.

Предмет на дейност:
Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване, рециклиране
на метални и неметални отпадъци, растениевъдство, растениевъдни услуги и
озеленяване, лесозащитни действия, товарен автомобилен транспорт, обработка
и складиране на товари, даване под наем на машини и техника без оператор,
техническо обслужване и ремонт на автомобили, търговия на едро с цветя и
растения с плодове и зеленчуци, търговия на едро с отпадъци и скраб, търговия
на дребно в специализирани магазини, производство на изделия от дървен
материал, довършителни строителни дейности, подготовка на строителни
площадки, даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор,
развойна дейност в областта на естествените, селскостопанските и техническите
науки и други дейности и услуги, без забранените със закон, указ или акт на МС.

Капитал: 947 193 лв.

10.

„Фарма Сливен” ЕООД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Удостоверение № 20091203121152 на Агенция по вписванията

11.

„Дезинфекционна станция-Сливен”
ЕООД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Удостоверение № 20100807125852 на Агенция по вписванията

12.

„Инвест Комплекс” ЕООД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Удостоверение № 20110311122754 на Агенция по вписванията

13.

„Общински пазари-Сливен” ЕООД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Удостоверение № 20140107091606 на Агенция по вписванията

100%

Ликвидатор:
Тинка Иванова

14.

„Водоснабдяване и канализацияСливен” ООД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
ул. „6-ти септември” № 27

Община Сливен притежава 82 305 дяла Представител на Община
на стойност 10 лв. или 30 % от Сливен в Общото събрание на
капитала на дружеството
дружеството:
Тодор Начев

Не получава възнаграждение

Община Сливен притежава 3 800 дяла Представител на Община
на стойност 1 лв. или 20 % от капитала Сливен в Общото събрание на
на дружеството
дружеството:
Момчил
Пантелеев

Не получава възнаграждение

Община Сливен притежава 25 500 бр. Представител на Община
акции с номинална стойност 1 лв. всяка Сливен в Общото събрание на
или 51 % от капитала на дружеството акционерите:
Иван Петров

Не получава възнаграждение

Данни за регистрацията:
Решение № 203/09.01.1999 г. на СОС, Ф.Д. № 270/1989 г.
Предмет на дейност:
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на
водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи,
включително и пречиствателни станции и всички други услуги и дейности в
страната и чужбина, незабранени със закон.
Капитал: 2 743 520 лв.

15.

„Ера-Груп” ООД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Стефан Караджа” № 11
Данни за регистрацията:
Решение № 2308/17.12.1998 г. на СОС, Ф.Д. № 1487/1991 г.
Предмет на дейност:
Пътнически и товарни таксиметрови услуги, основна сфера на дейноставтомобилен транспорт.
Капитал: 18 998 лв.

16.

„Телевизия-Сливен” АД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
Общински съвет
Данни за регистрацията:
Решение № 118/23.01.1995 г. на СОС, Ф.Д. № 92/1995 г.
Предмет на дейност:
Изграждане на локална ефирна телевизионна мрежа в гр. Сливен,
информационно-търговска експлоатация на локалната ефирна телевизия.
Капитал: 50 000 лв.

17.

„Общинска банка” АД

Седалище и адрес на управление:
гр. София
ул. „Врабча” № 6
Данни за регистрацията:
Решение № 1/04.04.1996 г. на СГС, Ф.Д. № 5197/1996 г.
Предмет на дейност:
Дружеството е банка. Публично привличане на влогове или други възстановими
средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на
собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за
платежните услуги и платежните системи, издаване и администриране на други
средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази
дейност не е обхваната от предходната; приемане на ценности на депозит,
дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг,
гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с
чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни
финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал.2 и 3 от
Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство;
придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг,
форфетинг и др.); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под
наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно
кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с
наредба на БНБ.
Капитал: 61 362 810 лв.

Община Сливен притежава 3 955 бр.
акции с номинална стойност 10 лв.
всяка или 0,06 % от капитала на
дружеството

Представител на Община
Сливен в Общото събрание на
акционерите:
Румен Иванов

Не получава възнаграждение

18.

„Пазар за плодове, зеленчуци и
цветя”АД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Старозагорско шосе”
Данни за регистрацията:
Решение № 504/01.04.1997 г. на СОС, Ф.Д. № 285/1997 г.

Предмет на дейност:
Отдаване под наем на оборудване, търговски площи и съоръжения за
осъществяване на нормална търговска дейност в страната и за износ от
производители, търговци, посредници и „ППЗЦ” АД, гр. Сливен, извършване на
услуги със съоръжения за сортировка, дообработка и пакетиране на
селскостопанска продукция и цветя, транспортни услуги, осигуряване на
технически условия за отдаването им под наем за осъществяване на
инфраструктурна дейност, пощенски услуги, банкови офиси и рекламномаркетингови услуги, организиране на стоково тържище.
Капитал: 15 326 480 лв.

Община Сливен притежава 82 035 бр.
акции с номинална стойност 10 лв.
всяка или 5,3525% от капитала на
дружеството

Представител на Община
Сливен в Общото събрание на
акционерите:
Илия Стоев

Не получава възнаграждение

19.

„Демеа Инвест” АД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Цар Симеон” № 49

Община Сливен притежава 506 бр.
Представител на Община
акции с номинална стойност 3 лв. всяка Сливен в Общото събрание на
или 0,06% от капитала на дружеството акционерите:
Керанка Стамова

Не получава възнаграждение

Община Сливен притежава 300 дяла на Представител на Община
стойност 100 лв. или 60 % от капитала Сливен в Общото събрание на
на дружеството
дружеството:
Няма определен представител

Не получава възнаграждение

Данни за регистрацията:
Решение № 1708/04.11.1999 г. на СОС, Ф.Д. № 1066/1999 г.
Предмет на дейност:
Франчайз и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайз, предоставяне на
франчайз права върху: ноу-хау за търговски марки, знаци, дизайни, патенти, маркетингови системи за
проучване, анализ, реклама, интегрирани информационни системи за управление, и развитие на
човешки ресурси, бизнес комуникации, и др.п. Предоставяните права, обхващат всички етапи на
предоставянето на услуги в областта на хлебопроизводството и сладкарството. Отдаване под наем
недвижими имоти, производствени технологични линии, съоръжения и оборудване. Разработване на
инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт,
модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти,
закупуване на недвижими имоти, технологични линии за производство, машини, инвентар и
съоръжения и друго движимо имущество, с цел: създаване на самостоятелен бизнес и предоставянето
му на франчайз на трети лица и/или подобряване на съществуващ такъв, отдаване под наем, продажба
и/или други способи за разпореждане с активи. Разработване и инвестиране в нови продукти, рецепти
и технологии за бизнес процеси за производство, с цел предоставяне за ползване анблок с други
активи и/или ноу-хау или самостоятелно въз основа на договор/и за франчайз. Създаване,
придобиване и използване на права върху търговски марки, ноу-хау за бизнес процеси, изобретения,
патенти и всички всякакви други обекти на интелектуалната собственост. Облигационни и
разпоредителни сделки с права върху търговски марки и всякакви обекти на интелектуална
собственост. Извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена (съответно
лицензирана) търговска дейност, по смисъла на чл.1. от Търговския закон и другите действащи
нормативни актове. Друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.

Капитал: 2 507 553 лв.

20.

„Еко Инженеринг” ООД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Цар Освободител” № 1
Данни за регистрацията:
Решение № 89/12.01.2000 г. на СОС, Ф.Д. № 46/2000 г.
Предмет на дейност:
Проектиране, изграждане, експлоатация и реализация на продукцията на завод
за обработка на твърди битови отпадъци на общини - гр. Сливен, гр. Нова
Загора, гр. Ямбол, с място на изграждане на завода - района на гр. Кермен, с.
Николаево, Община Сливен, Област Сливен.
Капитал: 50 000 лв.

21.

„Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Иван СелиминскиСливен”” АД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Христо Ботев” № 1

Община Сливен притежава 52 208 бр.
акции с номинална стойност 10 лв.
всяка или 5,43% от капитала на
дружеството

Представител на Община
Сливен в Общото събрание на
акционерите:
Д-р Иван Данчев

Не получава възнаграждение

Община Сливен притежава 20 дяла на
стойност 50 лв. или 20 % от капитала
на дружеството

Представител на Община
Сливен в Общото събрание на
дружеството:
Няма определен представител

Не получава възнаграждение

Данни за регистрацията:
Решение № 1852/30.08.2000 г. на СОС, Ф.Д. № 876/2000 г.
Предмет на дейност:Осъществяване на болнична помощ и диагностика, лечение,
периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания.
Капитал: 9 614 990 лв.

22.

„Ветро-парк” ООД

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Цар Освободител” № 1
Данни за регистрацията:
Решение № 691/30.04.2002 г. на СОС, Ф.Д. № 318/2002 г.
Предмет на дейност:
Проучване и проектиране на вятърен парк, електроцентрала в района на Община
Сливен.
Капитал: 5 000 лв.

23.

„Дружество за заетост” ООД – в
ликвидация

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен
бул. „Братя Миладинови” № 20
Данни за регистрацията:
Решение № 1171/26.07.1999 г. на СОС, Ф.Д. № 766/1999 г.
Предмет на дейност:
Осигуряване на временна алтернативна заетост на безработни лица, извършване
на квалификация и преквалификация на освободени от работа лица…..
Капитал: 5 000 лв.

24.

„Овощен разсадник” АД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Удостоверение № 20100323145122 на Агенция по вписванията

25.

„Газоснабдяване-Сливен” АД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Удостоверение № 20100810145112 на Агенция по вписванията

Община Сливен притежава 17 дяла на Ликвидатор:
стойност 100 лв. или 34 % от капитала Моньо Монев
на дружеството

