
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 

№10/08.02.2001 г. 
ПРОТОКОЛ №2/08.02.2001 г. 

 
ОТНОСНО: Обявяване на поредна процедура за водене на 
преговори за продажба на обект-обособена част от “Елена-
Автотранспорт” ЕООД гр.Елена 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, чл.33 и чл.30 от 
ЗППДОбП, във връзка с Решение № 132 и № 150/2000 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 
ЕЛЕНА 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Обявява поредна процедура за водене на преговори за продажба на 
незавършен обект на строителството, представляващ “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 при същите условия, определени в Решение № 
132/25.08.2000 г. на Общински съвет -Елена /обн. ДВ бр.75/2000 г./ , като прави 
следните промени: 
 “т.2.1.начална офертна цена - 24 600 лв.; 
  т.2.2. - начин на плащане : 50% - при подписване на договора; 50% до 31 
май 2001 г. 
  т.2.3. - брой работни места, не по-малко от 10. 
        т.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 ч. на 14.03.2001 г.; 
  т.6.Предложенията да се приемат до 17.00 часа на 15.03.2001 г. в стая 204 
на Община Елена; 
  т.8.Преговорите да се проведат на 16.03.2001 г. от 10.30 часа в зала 211 на 
Община Елена. При неизлъчване на купувач да се проведат поредни преговори на 
30.03.2001 г. от 10.30 часа, като закупуването на информационния меморандум и 
подаването на предложенията да се извършва до 17.00 часа на 29.03.2001 г. 
  т.9.Възлага на кмета на общината да организира и проведе преговорите, 
като се направят съответните корекции в документацията за продажба на обекта 
и сключи договора за покупко-продажба.” 
 

      
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                /д-р Д.Лаловска/ 
 
 
 


