
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  
 

№ 132/25.08.2000 г. 
 

ПРОТОКОЛ №16/25.08.2000 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на оценка, правен анализ и информационен 
меморандум на обект за продажба по ЗППДОП 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, чл.33 и чл.30 от 
ЗППДОбП, Решение № 117/18.07.2000 г., ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  –  ЕЛЕНА 

 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Приема правния анализ, информационния меморандум и 

приватизационната оценка в размер на 41 000 лв. на незавършен обект на 
строителството, представлявящ „СГРАДА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО – БИТОВИ 
НУЖДИ И ПРОИЗВОДСТВО НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”, находящ се в гр.Елена, 
ул.”Трети март” 9, обособена част от „Елена – Автотранспорт” ЕООД. 

2. Да се извърши продажба чрез преговори с потенциален купувач на 
незавършен обект „СГРАДА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО – БИТОВИ НУЖДИ И 
ПРОИЗВОДСТВО НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”, ЧАСТ ОТ „Елена – Автотранспорт” 
ЕООД със застроена площ от 170 кв.м., построена в парцел IX, кв.98 по плана на 
гр.Елена с обща площ от 1500 кв.м. при следните условия: 

2.1. начална офертна цена – 41 000 лв. 
2.2. начин на плащане – еднократно при подписване на договора 
2.3. брой работни места – не по-малко от 5 
2.4. размер на бъдещи инвестиции – не по-малко от 20 000 лв. за срок от 2 

години. 
3. Утвърждава документация за водене на преговорите и договора за 

продажба, като неразделна част от нея. 
4. Утвърждава комисия за водене на преговорите в състав: 
Председател: зам.кмета на Община Елена – инж. Иван Маринов 
Членове: директор на дирекция „Специализирана администрация” –  
Стефан Гавраилов; 
Н-к отдел „ОбСП” – Румяна Антонова; 
Юрист – Свилен Шарков; 
Общински съветници: 1. инж. Иван Генов 
                                  2.        Петър Ваков 
5. Документация за продажба на обекта на стойност 50 лева се получава в 

стая 304 срещу представен документ за внесена такса в касата на Община Елена 
в срок до 17.00 часа на 03.10.2000 г. 



6. Предложенията да се приемат до 10.00 часа на 05.10.2000 г. в стая 204 
на Община Елена. 

7. Депозитът за участие в размер на 10% от началната цена се внася по 
сметка № 5000103034, б.код 80070831 в банка „Хеброс” АД – Елена. 

8. Преговорите с потенциален купувач да се проведат на 06.10.2000 г. от 
10.00 часа в зала 211 на Община Елена. 

9. Възлага на кмета на общината да организира и проведе преговорите и 
сключи договора за покупко – продажба. 

 
 
 
 
 
 

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


