
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 
 

№13 /23.02.2001 г. 
 

ПРОТОКОЛ №3/23.02.2001 г. 
 
  

ОТНОСНО: Определяне на купувач на 11 875 дяла, представляващи     
80% от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена 

 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, чл.25, ал.2, т.3 
от ЗППДОП и доклад на комисията за водене на преговорите с потенциални 
купувачи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Определя за купувач на 11 875 дяла, представляващи 80% от капитала на 
“Текстил” ЕООД гр.Елена, регистрирано с решение по ф.д. 2737/92 г. на ВТОС 
“Симант” ООД гр.София, регистрирано с решение по ф.д. № 26555/92 г. на СГС, 
представлявано от управителя Симеон Христов Хубавий, с ЕГН 4001022228 при 
следните финансови и стопански показатели: 
 1.1.Поемане и изплащане на финансовите задължения на приватизираното 
дружество към момента на сключване на сделката, като задълженията към 
общината са със срок на изплащане 6 /шест/ месеца от датата на сключване на 
договора. 
 1.2.Програма за трудова заетост, с абсолютен брой работни места по 
години, както следва: 
 2001г.  - 24 работни места 
 2002г.  - 35 работни места 
 2003г.  - 48 работни места 
 1.3.Средства за инвестиции: 
 2001г.  - 250 000 лева 

2002г.  - 100 000 лева 
 2003г.  - 100 000 лева 
 1.4.Покупна цена: 
 1 187,50 /хиляда сто осемдесет и седем лева 50 ст./ за 11 875 дяла 
 
 2.Определя за представител на Община Елена в общото събрание на 
съдружниците в “Текстил” ООД гр.Елена инж.Петър Иванов Петров. 
 3.Възлага на кмета на общината да сключи утвърден от Общински съвет 
договор за приватизационна продажба на 11 875 дяла от капитала на “Текстил” 



ЕООД гр.Елена с определения купувач, със задължение за неотчуждаване 
предмета на сделката за срок от три /3/ години. 
 4.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и 
чл.137, ал.1, т.8 от ТЗ да се предяви иск срещу Минко Минков Дживодеров от 
гр.Елена, ул.”Църковна” № 5, ЕГН 3009121483, бивш управител на “Текстил” 
ЕООД гр.Елена, за нанесени вреди на дружеството, определени в ревизионен акт 
№ 01273/20.07.1999 год. на Териториално управление “Държавен финансов 
контрол” гр.Велико Търново. 
 5.Определя за представител за водене на процеса инж. Дилян Стефанов 
Млъзев- кмет на Община Елена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
         /д-р Д.Лаловска/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


