
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№785 

Взето с Протокол №38 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 31.07.2017г. 

 

Относно: Предприемане на действия във връзка със сключен договор за 
приватизационна продажба №597/27.12.2006г. 
 
 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с направеното 
предложение от Кмета на Общината, съобрази следното: 

 
 

Постъпило е искане с вх.№10 00-246/18.07.2017 г. от Кмета на с.Ветрен 
дол във връзка с договор №597/27.12.2006 г., сключен между община 
Септември, представлявана от Кмета-инж.Томи Спасов Стойчев, в качеството й 
на продавач и „Елтрейд” ООД, ЕИК 832076302, представлявано от управителя 
Николай Михайлов Проданов на основание чл.1, ал.2, т.1, чл.32, ал.2, т.2 и 
чл.34 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, както и на 
основание Решение №478/30.03.2006г. и Решение №763/29.11.2006г. и двете 
на Общински съвет-гр.Септември, както и във връзка със сключено между 
същите две страни споразумение от 30.06.2010г., с което искане се иска 
ревизия на горецитирания  договор за приватизация. 

С договор №597/27.12.2006 г., община Септември, представлявана от 
Кмета-инж.Томи Спасов Стойчев, в качеството й на продавач  е прехвърлила 
100% от дяловете на „Варварски минерални бани” ЕООД на „Елтрейд” ООД, в 
качеството му на купувач. Съгласно чл.4 от договора, продажната цена, 
договорена между страните е в размер на 530 000 лв., която е заплатена 
изцяло по банков път. 

Съгласно чл.7 от договора, както и на основание Решение 
№478/30.03.2006 г. и Решение №763/29.11.2006 г. на Общински съвет 
гр.Септември и предвид проведения конкурс, купувачът е поел следните 
задължения: 

1. За срок от 2 години да инвестира сумата от 10 000 000 лв.; 
2. За срок от 2 години да разкрие 200 работни места. 

 

Горните задължения следва да бъдат изпълнени съгласно линеен 
график, неразделна част от договора (чл.8).  

Съгласно чл.16 от договора, купувачът е задължен на всяко шестмесечие 
да предоставя на продавача информация за конкурсните задължения за 
инвестиции в дружеството и за разкриване на работни места. 

Съгласно чл.19 от договора, купувачът дължи неустойка в размер на 3% 
върху сумата от декларираните, но неосъществени инвестиции от графика. 



Съгласно чл.20 от договора, при неизпълнение на конкурсните условия, 
купувачът дължи неустойка в размер на 2 000 лв. за всяко декларирано, но 
неразкрито работно място, съгласно графика. 

Със Споразумение от 30.06.2010 г., сключено между община Септември, 
представлявана от Кмета-инж.Томи Спасов Стойчев, в качеството й на 
продавач и „Елтрейд” ООД, ЕИК 832076302, представлявано от управителя 
Николай Михайлов Проданов, продавачът разсрочва задълженията на купувача 
по сключения договор №597/27.12.2006 г., без да е определен краен срок за 
изпълнение на поетите с договора задължения. Със същото Споразумение, 
купувачът се е задължил да реализира допълнителна инвестиция в размер на 
600 000 лв., както и да разкрие нови 8 работни места в срок до 31.12.2010 г. 

В изпълнение на сключения договор, в община Септември е постъпила 
информация от страна на „Елтрейд”ООД, съгласно задължението по чл.16 от 
договора за изпълнение на линейния график за първото шестмесечие след 
сключване на договора. Информацията е входирана в деловодството на 
Общински съвет-гр.Септември с вх.№26-00-351-2/15.06.2007г. и съгласно 
същата, считано към цитираната дата, купувачът е осъществил инвестиции в 
размер на 606 492, 55 лв. и е разкрил общо 21 работни места. Общински съвет-
гр.Септември констатира, че съгласно линейния график в срок до изтичане на 
първите шест месеца от сключване на договора, купувачът е бил задължен да 
осъществи инвестиции в размер на 600 000 лв. Съгласно представената 
информация от 15.06.2007г., купувачът е извършил инвестиции общо за сумата 
от 76 492,55 лв. Към тази сума купувачът е добавил платената продажна цена 
по договора, за да достигне необходимото ниво от 600 000 лв. Общински съвет-
гр.Септември счита горното за незаконосъобразно и в противоречие със 
сключения договор, тъй като линейния график, подписан от страните 
предвижда инвестиции в определен размер и за определен срок, в които 
инвестиции не е включена продажната цена по сключения договор. 

Друга информация за изпълнението на задълженията по договора за 
приватизационна продажба не е постъпвала в община Септември, както и в 
Общински съвет- гр.Септември, нито до сключване на допълнителното 
споразумение към договора(30.06.2010г.), нито след сключване на 
допълнителното споразумение. 

Предвид обстоятелството, че със сключеното допълнително 
споразумение не е конкретизиран срок за изпълнение на задължението по 
договора за приватизационна продажба, Общински съвет-гр.Септември счита, 
че следва да се изпрати писмено искане за информация, съгласно 
разпоредбата на чл.16 от сключения договор до „Елтрейд”ООД, която 
информация дружеството да представи в 15-дневен срок от получаване на 
искането за изпълнените конкурсни задължения за инвестиции и за разкриване 
на работни места. 

 
 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл.1, ал.2, т.1 във връзка с 

чл.32б, ал.4 във връзка с чл.32а от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 

 
 
 



Р Е Ш И: 
 

1. Да се изпрати писмено искане за информация, съгласно чл.16 от 
сключения договор до „Елтрейд” ООД, която информация 
дружеството да представи в 15-дневен срок от получаване на 
искането за изпълнените конкурсни задължения за инвестиции и за 
разкриване на работни места. 

2. В случай на неизпълнение на задълженията по договора да се изиска 
писмено становище от „Елтрейд” ООД за причините за това 
неизпълнение. 

3. В случай на несъответствия, данни за неизпълнени ангажименти и 
липсата на правни основания, относно сключените споразумения 
и/или спогодби между община Септември и „Елтрейд” ООД да се 
предприемат действия за разваляне на сключения договор, както и за 
претендиране на неустойки, съгласно чл.19 и чл.20 от договора във 
връзка с чл.32а от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол. 

4. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община 
Септември. 

 
 
 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             19  
Гласували:                                                  19 
 „За”:                                                            19 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”                                          0 
 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


