
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  

 
№158/30.11.2000 г. 

 
ПРОТОКОЛ №19/30.11.2000г.       

 
ОТНОСНО:Приемане на актуализирана оценка,правен 
анализ,информационен меморандум на “Текстил” ЕООД и 
вземане решение за продажба на 80% от капитала му чрез 
преговори с потенциални купувачи 
 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.23,чл.25,ал.2,т.3 от ЗППДОбП и 
чл.3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия 
на дялове и акции-собственост на държавата и общините и за безвъзмездно 
получаване на акции-собственост на държавата,във връзка с решение № 
119/18.07.2000 г. на Общински съвет -Елена,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  
1.Приема актуализирана приватизационна оценка,правен анализ и 

информационен меморандум на “Текстил” ЕООД. 
 2.Да се извърши продажба на 11 875 дяла,представляващи 80% от 
капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена,чрез преговори с потенциални купувачи. 
 3.Потенциалните купувачи да представят предложение с посочени 
условия при следните приоритети: 
 3.1.Безусловно поемане и изплащане на финансовите задължения на 
дружеството към момента на сключване на сделката,като задълженията към 
община Елена да се изплатят за срок от шест /6/ месеца. 
 3.2.Бизнеспрограма за развитие на дружеството за период, не по-малък 
от три/3/ години от датата на прехвърляне на собствеността на дяловете с 
показатели,включващи се в договора за приватизационна продажба,като 
задължение за купувача,както следва:  
 3.2.1.Програма за трудова заетост с поето задължение за броя на 
работните места за всяка година от срока по 3.2. 
 3.2.2.Инвестиционен план с поето задължение за извършване на 
инвестиции за всяка година от срока по 3.2. с посочване на размера и 
предназначението им. 
 3.2.3.Поемане на задължение за недопускане на дейности,водещи до 
влошаване на екологичното състояние в региона. 
 3.3.Предложение за цена. 
 4.Общи условия за преговорите с потенциални купувачи: 
 4.1.Представяне на декларация по параграф 9 от ЗППДОбП. 



 4.2.Представяне на декларация за оглед на предприятието и 
декларация,че участникът е запознат с финансовото състояние на дружеството. 
 5.Документацията за участие в преговорите се закупува в стая 310 на 
община Елена,ул.”Иларион Макариополски” №24 срещу 200 лева в срок до 20 
календарни дни от обнародване на решението в “Държавен вестник”. 
 6.Предложенията за участие в преговорите се подават в деловодството 
на община Елена,стая 204 в срок от 28 календарни дни от обнародване на 
решението в “Държавен вестник”. 
 7.Депозитът за участие в преговорите е в размер на 20 000 лева и се 
превежда по банкова сметка на общината,банков код 80070831,сметка 
5000103034 при банка “Хеброс” -АД- клон Елена. 
 8.Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края 
на срока за приемане на предложенията на участниците,след представяне на 
документ за закупена документация. 
 9.Участникът,определен за купувач закупува дяловете,неизкупени от 
лицата по чл.5,ал.2 от ЗППДОбП по постигнати в преговорите цена и условия. 

10.Датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” да се 
счита за начална дата за продажба на 20% от капитала на дружеството при 
облекчени условия на лицата по чл.5,ал.2 от ЗППДОбП.Заявленията за участие 
в придобиването на общ дял при облекчени условия се подават в сградата на 
дружеството в срок от 3 месеца от датата на обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.     
 11.Утвърждава комисия за водене на преговорите: 
   
  трима служители от общинската администрация и 
  юрист,назначени със заповед на кмета; 
  трима общински съветника - Йордан Раднев, Сащо Топалов и 
Петър Ваков. 
   
 12.Упълномощава кмета на общината да утвърди документацията за 
продажба на 80% от дяловете на дружеството и сключи договора за 
приватизационна продажба. 
 
 
 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
         /д-р Д.Лаловска/
  
 
 

 


