
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - Е Л Е Н А 
5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24,              e-mail:ob_savet@elena.vali.bg  
тел./факс (06151) 25-57 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№38/03.06.2003 г. 
 

ПРОТОКОЛ №6/03.06.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на оценка, информационен меморандум и 
правен анализ, на “Балкан” ЕООД и вземане решение за продажба 
на 100% от капитала му чрез публичен търг с тайно наддаване 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.3, ал.3, т.2, чл.31 и чл. 32, ал. 2, 
т. 1 от ЗПСК и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете, във връзка с решение № 13 
от 21.02.2003 г. на Общински съвет - Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

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

меморандум на “Балкан”- ЕООД- гр. Елена. 
  2. Да се извърши продажба на 38 779 дяла, представляващи 100% от 
капитала на “Балкан” ЕООД гр.Елена, чрез публичен търг с тайно наддаване, при 
следните условия: 
  2.1. Начална тръжна цена 163 000 лв.; начин на плащане - 30% от 
достигнатата цена при сключване на приватизационния договор, 20% в срок до 
31.12.2003 г., 20% - до 30.04.2004 г. и 30% до 31.08.2004 г.; запазване предмета 
на дейност на дружеството за срок от три години от сключване на договора; 
запазване броя на работещите по трудови договори, заварени към датата на 
откриване на приватизационната процедура и разкриване на нови 6, за срок от 
три години от сключване на  договора; да се извърши инвестиция в размер на не 
по-малко от 80 хил.лева за срок от две години от датата на сключване на 
договора.   

2.2. Определя депозит в размер на 16 300 лв., който да се внесе от 
кандидатите до 12.00 часа на деня, предхождащ търга по сметка № 5020002938 
б.код 80080813 ТБ ”Хеброс АД гр.В.Търново. Депозитът се приспада от първата 
вноска по плащането. 

3. Търгът да се проведе на 01.08.2003 г. от 10.00 часа в стая 211 на 
Община Елена.  

4. Утвърждава тръжна документация и проекто-договора като 
неразделна част от нея, която се получава до 25.07.2003 г. в Центъра за 



информационно обслужване на гражданите на община Елена,ул.”Иларион 
Макариополски” №24 срещу 200 лева . 

5. 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. 

6. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг да се 
проведе на 08.08.2003 г. в 10.00 в зала 211 на Общината, при същите условия, 
като тръжна документация ще се закупува до 07.08.2003 г. 

7. Утвърждава комисия за провеждане на търга в състав: 
Председател: инж.Иван Маринов – зам.кмет на община Елена; 

Секретар:  Румяна Антонова – н-к отдел “ОСП”; 
Членове:  1. Свилен Шарков – юрист; 

    2. инж.Иван Генов – общински съветник; 
    3. Красимир Николов – общински съветник. 
Резервни членове:   1. Мария Стоянова - директор на дирекция “ОА” 
     2. Величка Джамбазова – ст.специалист ОС         

8. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите 
действия по приватизацията на дружеството и подпише договор за продажба със 
спечелилия търга. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


